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I väntan på ett SSA-QSL får Du titta på
rumänernas fina diplom

Föreningen Sveriges Sändareamatörer – SSA
SSA-Bulletinen
Publ v 7 den 11 februari 2015
Red: SM1WXC Christer, dagens op……………..

RIKS-QTC
1. SK7RDS åter aktiv
2. IARU 90 år 2015
1.SK7RDS åter aktiv
Nu är SK7RDS Svedala i Sydvästra Skåne åter aktiv. Testa på
145,56250. -0,600. C. G
mer info på www.sk7ds.nu
2.IARU 90 år 2015
International Amateur Radio Union grundades i april 1925 och hela
amatörradiovärlden firar 90-årsjubiléet under detta år med specialsignaler
som alla slutar på "9ØIARU". Många länder har redan startat sitt firande
och vi i Sverige har fått OK från PTS på att ansluta oss från den 1 mars.
Varje distriktsledare ska själv, eller genom person som han utser, ta emot
intresseanmälan från de som önskar använda signalen. De som är
intresserade måste meddela vilka dagar och tider de vill boka sig för, och
det är viktigt att signalen inte delas ut till flera personer samtidigt. Mode
och band får var och en bestämma själva, men det är naturligtvis bra om
det blir ett mångfald av moder och band. Enda kraven på operatörerna är
att de skickar in sina loggar och att de skriver ut utgående QSL till alla
stationer de kör (se nedan för detaljer). Alla ingående QSL ska skickas till
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SSA QSL Bureau eller direkt till SM6JSM, Bastustigen 26, 54633
Karlsborg. De inkommande korten hamnar i SSA:s QSL-arkiv.
Varje distrikt får egen jubileumssignal enlig följande:
Tidsperiod sex månader: 150301-150831
Distrikt Ø
Distrikt 1
Distrikt 2
Distrikt 3
Distrikt 4
Distrikt 5
Distrikt 6
Distrikt 7

Län A + B
Län I
Län AC + BD
Län X Y Z
Län S T W
Län C D E U
Län N + O
Län F G H K M

SB90IARU
SI90IARU
SC90IARU
SJ90IARU
SD90IARU
SE90IARU
7S90IARU
SF90IARU

LOGG och QSL
Varje operatör ansvarar för att kopior på loggarna skickas till
signal@ssa.se (format adif- eller cabrillo) eller (om papperslogg) per post
till Box 173, 54622 Karlsborg.
Varje operatör ska även skriva ut QSL-kort för de QSO han har kört. QSLkorten kommer att tryckas centralt. Vill ert distrikt ha ett eget QSL-kort så
meddelar ni mig det snarast med färdig framsideslayout (baksidestexten
ordnar jag).
Har ni frågor kan ni ställa dem till mig på signal@ssa.se
73 de Eric SM6JSM
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SK0QO. Reseskildring från Dominica J79, den 18 februari i Jordbro
Onsdag 18 febr. Uffe SM0DWK berättar om sitt besök på Dominica m fl
platser i Västindien.
Han besökte Ove Sjöström J79XBI i slutet av förra året.
Obs platsen är Kvarnbäcksskolan, Mostensvägen 4, Jordbro
Mötet börjar kl 19,30 och fika finns från kl 19.00
Vägbeskrivning hittar du på www.sk0qo.se
Välkommen! SödRa genom Lasse SM0FDO
SK0QO Veckoslutskurs i Stockholm, start 14/3
Kursen hålls i centrala Stockholm samt på Gålö. Se vidare Coming Up!
Hela notisen fiunns under Coming Up. Bulletinredaktör´n

FRO Gotland - SL1ZXK Vill Du bli radioamatör? Infomöte 21/2
Vill Du bli radioamatör?
FRO på Gotland inbjuder till information lördagen den 21/2 kl 141530 i Frivillighuset på f d P18. Vägvisning från Miloverkstaden.
Vi berättar om kursens innehåll mm och visar även amatörradio ”live”.
Frågor besvaras av Rikard Wärff SM1CQA tfn 34268.
Välkommen
FRO Gotland – SL1ZXK årsmöte i Visby 3/3
FRO Gotland inbjuder till stämma tisdagen den 3 mars kl 19 i
Vitkålens kvarterslokal.
Efter förhandlingarna bjuder vi på förtäring.
Anmälan till: Bertil Olsson 070 -5812063 eller Lars-Eric Thor
248529 eller email senast fredagen den 27 februari. Meddela vid
anmälan om ni vill ha vegetarisk kost.
Hjärtligt välkomna!
Styrelsen
SK3EK Årsmöte på Hallstaberget 18/2
Onsdagen den 18/2 Kl 19,00 har Sollefteå radioklubb årsmöte. Lokalen är
Skidstugan på Hallstaberget.
Förutom de vanliga årsmötesförhandlingarna med mera kommer vi
att avhandla div frågor ang klubbens framtida planer.
Vi gästas även i år av vår DL3:a Hans Sodenkamp som bl a
visar hur man gör egna QSL kort med hjälp av ett loggprogram.
Efter mötet äter vi grillad korv med tillbehör, dricker
kaffe och dricka
Välkomna hälsar ordf SM3YKF/Kenth
SK3GA föredrag om optiska fibrer i Hudiksvall 21/2
Kvällen handlar om optisk fiber.Anmälan via SK3GA hemsida.
Hela notisen finns under Coming Up. Bulletinredaktör´n

SK3LH årsmöte i Örnsköldsvik 18 februari
SK3LH, Gullängets Radioklubb, håller sitt årsmöte onsdagen
den 18 februari kl 18:30 i klubblokalen på Skyttis idrotts- och
friluftsområde, Valhallavägen 31 Örnsköldsvik.
SA3BSY Sara kommer med hembakta semlor!
Välkomna önskar styrelsen!
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SK3VJ kallar till årsmöte 7/3 i Bollnäs
Årsmötet börjar kl 13. Efter årsmötet föredrag om digitala moder.Kom ihåg
att betala medlemsavgiften.
Hela notisen finns under Coming Up. Bulletinredaktör´n

SK4IL årsmöte i Grums 22/2
Årsmöte kl 14. Segling, sjösjuka och amatörradio kombinerat med
smörgåstårta.
Hela notisen finns under Coming Up.Bulletinredaktör´n

SM5-möte i Enköping 28/2
Distriktsmöte SM5 på Teleseum i Enköping lördagen den 28 februari.
Start kl. 10 ankomstfika serveras kl. 9.30.
Plats Ledningsregementet i Enköping vid Teleseum. Mera info på
www.teleseum.se
Hela notisen finns under Coming Up. Bulletinredaktör´n

SK5LF årsmöte i Linköping 17/2
SK5LF Radioklubben Östra i Linköping kommer att ha årsmöte: tisdagen
17/2 kl 18.00. Plats: Klubblokalen Ekholmsvägen 50c
Välkomna
73 Ordförande Göran Friberg.
SK6LR SM6-möte i Lidköping 21/2
SM6-möte kl 9-15 i Lidköping vid Vänern. Föredrag om antenner.
Servering.
Hela notisen finns under Coming Up.Bulletinredaktör´n

SK7DS radioloppis i Lomma 16/5
Alla är välkomna till SK7DS radioklubbs
radioloppis i Lomma i närheten av Malmö o Lundregionen lördagen den 16 Maj 2015 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
Notisen kommer att finns under Coming Up under våren. Bulletinredaktör´n

Bidrag till nästa SSA-Bulletin skall vara redaktör`n
tillhanda senast onsdagen den 18 februari kl 20.
Skickas per e-post till bullen@ssa.se
Tfn till redaktör`n 0498-493203

Coming Up
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SM5möte i Enköping 28/2
Distriktsmöte SM5 på Teleseum i Enköping lördagen den 28 februari.
Start kl. 10 ankomstfika serveras kl. 9.30.
Plats Ledningsregementet i Enköping vid Teleseum' Mera info på
www.teleseum.se
Museet ligger inom militärt området, varför föranmälan med
personuppgifter är ett krav. Maila eller ring distriktsledare
SM5BVV/Morgan sm5bvv@ssa.se tfn 070-75 38 690 Anmälan med
personnummer, signal och gärna hemmaklubb, Senast den 24/2 kl. 12
Program
9.30
Ankomstfika
pris 50,- kronor
10.00
Information om Telesum och guidad rundvandring
12.00
Lunch
pris 70,- kronor
13.00
Distriktsmöte
föreningsfrågor, val av DL, v DL m fl
14.00
Föredrag fjärrstyrning via 4G nätet, fällor och fel
Välkomna
Morgan Lorin/SM5BVV
Enköping Radio Klubb (SK5WB)
Distriktsledare SSA/SM5
Lasse Miettunen/SM5KFL
Samling: Garnisonsvägen 2 (röd pil) kl. 9:15 för gemensam transport inom
området.
Lotsning: 145.550 simplex och Repeater 434.950 -2Mhz ton 156,7 Hz.
Anrop SM5KFL
Se löpande info på SSA hemsida distrikt 5

SK0QO Veckoslutskurs i Stockholm, start 14/3
Teknik för Amatörradiocertifikat
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: 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.
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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
SK3GA föredrag om optiska fibrer i Hudiksvall 21/2
SM3EDF – Stefan Nilsson-Gistvik håller föredrag under devisen:
”Med den optiska fibern som bakgrund gör vi en tillbakablick över vad
som hänt sedan 1984 när optofibernäten började byggas. Hur ser det ut
idag och så spekulerar vi lite om framtiden när vi är helt uppkopplade.”
Ledord just nu: Everything, Everywhere, Anytime
Info om SM3EDF – Stefan;
Stefan har 35 års erfarenhet som utbildare. Han har arbetat inom skolan
(naturvetenskapliga ämnen) och sedan 1984 som utbildare inom
Ericssonkoncernen, inledningsvis med datakommunikation. Han har
verkat inom fiberoptik sedan 1987 och skapade i början av 90-talet
Ericssons fiberoptiska utbildningskoncept. Konceptet har varit
banbrytande i många länder som stöd i uppbyggnaden av nationella ITinfrastrukturer. Stefan har även fungerat som fiberoptisk rådgivare till ITkommissionen och arbetat med att utforma riktlinjer för den finmaskiga
fiberoptiska infrastruktur som benämns FTTX. Han är en mycket
inspirerande visionär, ofta anlitad som föredragshållare.
Boka tiden redan nu och passa på att komma på ett intressant föredrag,
som vanligt finns kaffe till självkostnadspris. Begränsat antal platser (20
st)!
Föredraget äger rum 21 februari kl 13.00 på Kapellgatan 3, Hudiksvall.
Anmäl dig redan nu på http://sk3ga.se/events/
73 de SK3GA gm. SA3BPE - Henrik, hp@sa3bpe.se
SK6LR SM6-möte i Lidköping 21/2
Program D6 mötet den 21/2 hos SK6LR Lidköping kl 09: 0015: 00
Kl 10:00 Kommer SM7CBS Tore att hålla ett föredrag om
stegmatade antenner.
Distrktsmötet börjar ca kl 13:00.
Fika, korv med bröd.
VÄGBESKRIVNING: väg 184 Skara - lidköping sväng Hasslösa 10, folj
Skylt gul med svart text SK6LR.
Inlotsning R0 145.600 Kinnekulle / 0703137806 SM6YRB Bosse
DL6 SM6VYP/Valle.
SK4IL årsmöte i Grums 22/2
Nuvarande och blivande medlemmar hälsas välkomna till årsmöte
söndagen den 22 februari kl 14.00. Plats: klubblokalen Karba, Grums.
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Förutom stadgeenliga årsmötesförhandlingar får vi - till den traditionella
smörgåstårtan - uppleva sjösjukeframkallande skepparhistorier från
SA4CDC och SA4CDK. Under sina härjningar på de vida vattnen
kombinerar Catarina och Gunnar således segling och amatörradio i en
skön och säker harmoni!
Välkomna önskar styrelsen SK4IL
gm SM4SEF Bosse, sekreterare
SK3VJ kallar till årsmöte 7/3 i Bollnäs
Du kallas härmed till årsmöte lördagen den 7/3 kl 13.00 i ABF-lokalen
Gärdesgatan 17.
Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar, kommer Hans SM3GDT, att
visa hur man på ett enkelt sätt kan tillverka sina, QSL-kort.
Hans, kommer även att förevisa och berätta om, att köra digitala moder,
exempelvis PSK31, JT65 etc.
Klubben bjuder på kaffe.
Välkomna
Styrelsen SK3VJ
Medlemsavgiften för 2015 är 150 kr för vuxna resp 100 kr för
ungdomar/studerande. Bankgironummer 5812-3514.
(Glöm inte att ange din anropssignal på blanketten vid inbetalning, det
underlättar för kassören!)
WPX SSB M/M 26-30 mars
Efter 2 år av succé, med återigen ett nytt svenskt rekord avbockat på
checklistan, bjuder SSAs ungdomssektion åter in till en upplevelse utan
dess like.
Vi erbjuder ungdomar från hela Sverige att delta i ett M/M-team, med
endast ungdomar, i WPX SSB 2015 ALL Band HP. Även detta år ställer
SK3W sin station, i Österfärnebo, till vårt förfogande. Teamet kommer att
bo gratis på anläggningen där det finns möjlighet till att köra radio dygnet
runt. Vi kommer även att äta på stationen, SSAs ungdomssektion står för
maten. Resor t/r får deltagarna själva bekosta. Tävlingen börjar lördagen
den 28 mars, klockan 00:00, och slutar söndagen den 29 mars, klockan
23:59. Från och med torsdagen den 26 mars till och med måndagen den
30 mars är stationen öppen.
Nycertifierad eller van operatör spelar ingen roll, alla intresserade är
välkomna att anmäla sig. Tag tillfället i akt och lär dig mer om eller
fördjupa dina kunskaper inom bl.a. vågutbredning, contesting,
stationsuppbyggnad, operatörsteknik och antenner av olika slag, m.m.
Även detta år siktar vi på ett multinationellt team och kommer därmed
även att bjuda in ungdomar från andra länder, dock kommer vi sätta
gränsen till 10 ungdomar. I och med det blir detta ett gyllene tillfälle att öva
upp sina språkkunskaper samt att knyta nya kontakter såväl nationellt som
internationellt.
För mer information/anmälan vänligen kontakta SSAs vice
ungdomskoordinator Mattias. Hoppas vi ses i mars!
73 de SSAs vice ungdomskoordinator Mattias Nurmi, SA0AZT
mattias.nurmi@hotmail.com, 070-753 05 80
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 2015
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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
Kanslinytt
Ny anropssignal och medlem
SA5PMG
Marcus Gustafsson
SM7-8349
Håkan Hallberg
Ny anropssignal
SK0BO Särsö Radioklubb
SG3JR SK3JR, Jemtlands Radioamatörer
7S4SKI SK4AO, Falu Radioklubb
SE5MILL
SM5LIB, Ingemar Forsström
Ny medlem
SA2CLC Tommy Stenmark
Ständig medlem
SM0-8335
Dag Iremo
SM0OLV Leif Taube
Återinträde
SA6CFB Rolf Weglin
SM4XIO Claus Axel Hagemeister
SM7NSX Sunil Shah

LINKÖPING
KALMAR
STOCKHOLM

BURTRÄSK
BANDHAGEN
SALTSJÖBADEN
BORÅS
NYHAMMAR
LUND

