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Nämen hallåååå där ute! Det går fortfarande att skicka post till
Gotland och Bulletinredaktionen. Åsså kan man ju ringa eller skicka
e-post eller rentav åka hit och lämna QTCn personligt!!!! Kanske
skicka med en brevduva!

Föreningen Sveriges Sändareamatörer – SSA
SSA-Bulletinen
Publ v 45 4/11 2015
Red: SM1WXC Christer. Dagens op……………..

RIKS-QTC
1. SSA-Bulletinens utgivning/sändningar under jul och nyår
2. FRO Amatörradio - SL-Testen 14:e november
3. ARISS-kontakt 5/11 med skola i Umeå (OBS DATUM)
1. SSA-Bulletinens utgivning/sändningar under jul och nyår
Årets sista SSA-Bulletin utkommer den 18 december 2015.
Första SSA-Bulletinen utkommer den 6 januari.
OBS. Bulletinen v 50 utges TISDAGEN DEN 8 DECEMBER!
Stoppdatum 8/12 kl 18!!!!!
Bulletinredaktör´n

2. FRO Amatörradio - SL-Testen 14 november
Höstens SL-test äger rum lördagen den 14:e
november. Det är ett utmärkt tillfälle som
föreningsverksamhet att samlas kring. Regler och
tider hittar du på Amatörradiosidan.
I våras deltog 14 FRO-stationer av 107 stycken.
Vi hoppas på ett mycket bättre resultat denna
gång. Det finns klasser för telefoni, telegrafi och
digitala modulationsformer. Alltså något för de flesta!
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3. ARISS-kontakt 5/11 med skola i Umeå (OBS DATUM)
Här är lite information om en svensk radiokontakt med ISS under nästa
vecka (skolkontakt via amatörradio med ISS = ARISS).
http://www.amsat.se/2015/10/29/ariss-kontakt-med-svensk-skola-5november-2015/
73
Lars SM0TGU
www.amsat.se

INNEHÅLL COMING UP
SK6JX ordnar SM6-möte i Falkenberg 28/11
SK5LF radioklubben Östra hälsar nu är det dags igen för kurs!
Inbjudan från A.R.V.M., Associação de Radioamadores da Vila de Moscavide 29/11

REGIONALA QTC
4. SK3VJ har öppet hus 24/11
5. SK4AO - Falu Radioklubb inbjuder till certkurs med start 19/11
6. SK4IL 40-årskalas 14/11
7. Ny sändare på SK4MPI
8. SK6IF Lysekilsträffen lördag 7 november - Var skall fisken bo 2016?
9. SM7-möte i Jönköping 14/11
4. SK3VJ har öppet hus 24/11
Tisdagen den 24/11 kl:19:00 har vi “Öppet hus”. Plats: kvarterslokal på
Virvelvägen.
För mer info kontakta SM3WEH@gmail.com / Andreas
73de Styrelsen
5. SK4AO - Falu Radioklubb inbjuder till certkurs med start 19/11

Det blir totalt 14 kurskvällar med start torsdagen den 19/11 kl 18.00.
Kursavgiften är 500 kr och då ingår SSA:s utbildningspaket samt ett års
medlemskap i Falu Radioklubb.
Vi håller till i Falu Radioklubbs klubbstuga som är belägen alldeles bakom
ICA-maxi på regementsområdet i Falun.
Anmälan kan göras på kurs@sk4ao.net eller till SA4CMB Bo Bjurman
på telefon 070-648 43 51.
Ta chansen du också att bli radioamatör nu när chansen ges
hälsar styrelsen i Falu Radioklubb.
6. SK4IL 40-årskalas 14/11
Medlemmar med respektive inbjudes att fira klubbens 40-åriga tillvaro.
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Boka därför lördagen 14 nov med start kl 14. Vi tänker oss en bit god mat
och trevlig samvaro i klubblokalen. Mer information kommer framöver, så
håll koll på hemsidan sk4il.se!
Styrelsen SK4IL
genom SM4SEF/Bosse
7. Ny sändare på SK4MPI
SK4MPI är nu heltransistoriserad, och nominell effekt 3 dB lägre än
tidigare, 100 W ut. Med antenngain på 7 dBd blir det 500 W ERP. Den
sänder nu PI4, CW med FSK, och bärvåg till hel minut. Tid och frekvens
styrs av en GPS-mottagare och borde gå bra att kalibrera både tid och
frekvens efter. Mer detaljer kommer i QTC och på SSA:s VHF-sidor, hälsar
fyrvaktaren Jan SM4HFI
8. SK6IF Lysekilsträffen lördag 7 november - Var skall fisken bo
2016?
Kom och tävla om det läckra vandringspriset
Lysekilsfisken!
Vi skjuter 25 skott med precisionsvapen,
avancerade luftgevär.
Segraren tar med sig äran och vandringspriset hem
till sin klubb.
De tre bästa skyttarna får personliga priser.
Vi träffas över fika med korv och tilltugg. Du får gärna ta med loppisprylar
till träffen.
Att skjuta kostar 30 kr. Förtäring till låg kostnad. Din loppis kostar inget.
Plats: Mariedals Sporthall, Lysekil.
Hitta: Tag till höger i första rondellen, strax därefter till höger igen efter
Tools.
Vi passar 145.500.
Hör av dig snarast med din anmälan eller om du har några frågor till
Anders:
mail: sm6opw@ssa.se eller telefon 070-54 20 494,
SMS går också bra. Glöm inte signalen bara!
Välkommen till Lysekil och oss i SK6IF klockan 11.00 den 7 november!
73 de Hans-Christian SM6ZEM
9. SM7-möte i Jönköping 14/11
Höstens Distrikt 7 möte kommer att hållas hos SK7AX Jönköping
i deras nya klubbstuga den 14 november.
Mötet börjar kl. 11,00 och alla i Distrikt 7 hälsas hjärtligt välkomna.
73 - Bo Hasselquist/DL7

Bidrag till nästa Bulletinen skall vara redaktör`n
tillhanda senast onsdagen den 11 november kl 18.
Skickas per e-post till bullen@ssa.se
Tfn till redaktör`n 0498-493203
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Coming Up

SK6JX ordnar SM6-möte i Falkenberg 28/11
SK6JX Falkenbergs Sändareamatörer kommer att anordna distriktsmöte
för distrikt 6 den 28 nov.
Mera info kommer att finnas på www.sk6jx.org
Mvh Reino SM6YED ordf Falkenbergs Sändareamatörer
SK5LF radioklubben Östra hälsar nu är det dags igen för kurs!
Kursdagarna våren 2016:
Informations träff den 2015-12-01,
mer information om tid och plats
kommer när vi närmar oss.
Kursdagar: 23-24/1, 6-7/2, 5-6/3 och 19-20/3, 2-3/4 och 9-10/4 Välkomna
att anmäla dej.
Pris: 600 SEK
73 Ordförande Göran Friberg SM5YNB
E-post: sk5lf@hotmail.se Telefon: 0704059916, www.sk5lf.se
Inbjudan från A.R.V.M., Associação de Radioamadores da Vila de
Moscavide November 29 - 2015
The A.R.V.M. will organize your amateur radio exhibition in Lisbon.
Come to one of the biggest Ham radio events in Portugal
It addition to good shopping and Amateur change material may
be a day of living vertically all MOs.
Mer info finns på http://www.arvm.org/fr15.htm på portugisiska!
Bulletinredaktör´n

