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Jahaja, dags för det årliga fenomenet; fåniga
små ”hattar”, larviga visor innan man får ta
sin lilla…, kladdiga kräftor och mängder av
folk som beter sig konstigt under augustimånen…

Observera att aktiviteterna ligger i datumordning! Sommarbulletinerna skickas ut som
vanligt. Det är upp till varje Bulletinstation att sända i enlighet med det schema ni har eller
på era lokalnät.
Klubb/distrikt kan sända in färdigt manus när som helst under sommaren. Dessa skickas
inte ut men ”hemsidebulletinen” uppdateras så fort jag får in ny text (eller publicerad text
blir inaktuell!
Ha en fin sommar.
SSA-Bulletinen utgivning sommaren 2015
Höstterminens första SSA-Bulletinen utkommer onsdagen den 19
augusti (v34).
Jag ändrar utgivningen av Sommarbulletinen till löpande
utgivning efterhand som material kommer in!
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Det finns ”massor” av notiser på klubbarnas hemsidor och i QTC. Skicka
dem även till SSA-Bulletinen!
OBSERVERA att stopptid för Bulletinen numer är kl 18. Bulletinredaktör´n
Kansliet har sommarstängt
Under sommaren är kansliet stängt från och med måndagen den 6 juli till
och med den 7 augusti. Öppnar igen den 10 augusti.
Ni som önskar handla ur HamShop, exempelvis ett Utbildningspaket. Var
ute i god tid, senast den sista juni måste såväl beställning som betalning
ske. Du som är provförrättare och önskar erhålla prov, beställ senast sista
juni.
Vi på kansliet önskar alla en angenäm sommar. /SSA:s kansli
Int lighthouse weekend 2015 anmälningar – aktuell 150731
Listan hämtad från illw.net
Sweden

7S0SFJ

Lightship "Finngrundet"

SE0013

Sweden
Sweden

7S5LH
7S7JAN
7S7KUL

Soderkoping Gota Kanal
Lange Jan
Kullens Fyr

SE0054
SE0052
SE0010

Buro (Loc in Stockholm near
Vasa Museum) Web
SK5BN
Sweden
e-QSL only
Via SK7DD

Sweden

8S6NAV

Naven

SE0017

SK6LR or direct to 8S6NAV

Sweden
Sweden
Sweden
Sweden
Sweden
Sweden

8S7GL
SK2AU
SK3LH
SK3YQ
SK6MA /lh
SK6QA /lh

Garpen Lighthouse
Bjuroklubb
Skagsudde
Stora Fjaderagg
Visinge South, Lake Vattern
Galteroen

SE0004
SE0036
SE0042
SE0040
SE0029
SE0038

Via SK7CA
Web
Buro
Web
Buro or direct Web
Via FURA
Buro
SK6QA via buro or direct, eQSL, LoTW, OQRS via club

Sweden
Sweden

SK7L
SK7RN

Segerstad Lighthouse
SE0020
Lange Erik, Oland Island Nth Point

Via SK7CA
SE0011

Sweden
Sweden 15

SK1BL
SM7I

Bunge aur
Lernacken Lighthouse

Buro
Buro

Web
Web

Web
Web

Buro or direct
Web

SE0064
SE0053

Web
Web

Kom ihåg att anmäla ”er fyr” på www.illw.net!!!!!!!!
Bulletinredaktör´n

SE90IARU i SM5
Alla inom SM5 distriktet kan köra vår jubileumssignal SE90IARU t.o.m. 31
augusti.
Fortfarande är många veckor ledig i vår almanacka.
Ni kan boka en eller flera veckor (måndag/måndag). Går in på SSAs
hemsida under distrikt 5, och lägg in din bokning. Många QSO:n och pile
ups blir det förmodligen!
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.
Jag bekräftar varje bokning via e-posten.
Mer information om vad man ska göra med sina loggar finns även på
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SSA’ s hemsida.
73 de Stephan SM5YRA
SK7BQ Radiokurs för nybörjare i Kristianstad 10/8
SK7BQ i Kristianstad startar en nybörjarkurs i augusti måndagen den 10
aug klockan 1900 i klubblokalen.
Platsen är Fäladsgatan 6 bakom Mc Donalds. Köp böcker i god tid hos
SSA, utbildningspaketet.
För frågor kontakta Leif SM7NCI 044-70680. E-mail: sm7nci@gmail.com
SM1 Bunge Aur SE0064 aktiveras under fyrhelgen 14-16/8
Under årets upplaga av den internationella fyrhelgen
den 14-16/8 kommer ön Bunge Aur, belägen i
Fårösundsgattet (57.8240 N, 19,1168 E) och dess fyr
aktiveras på banden av ett muntert gäng.
Vi kommer att ha två välutrustade stationer igång,
boende ordnas i öns gamla lotsbyggnad, annars går
det att tälta.
Transport ut till Bunge Aur kommer att utgå från Fårösund.
Det finns plats för fler operatörer så det är bara att kontakta undertecknad
ifall du vill följa med.
Eric SM1TDE
SK7RN hälsar välkommen till fyren Långe Erik 14-15/8
Välkommen till Internationella Fyrhelgen vid Ölands
Norra Udde Ölands Radioamatörer SK7RN hälsar
välkommen till Internationella Fyrhelgen den 14 och
15 augusti vid Ölands Norra Udde, fyren Långe
Erik.
Preliminärt program:
Tisdag – torsdag 11 – 13 augusti:
Förberedelse för radiotrafik. Tillverkning och montering av antenner mm.
Fredag den 14 augusti
Klockan 1500: Föreläsning i Gillberga Stenbrott: Hur Öland bildades.
Geologen Jan Mikaelsson föreläser och visar. Mycket intressant för alla.
Klockan 1800: Gemensam middag på Böda Hotell.
Förhandsanmälan till Ölands Radioamatörer. Information om kostnader
mm kommer på SK7RN:s hemsida www.sk7rn.se.
Lördag den 15 augusti
Klockan 1000 – 2400: Radiotrafik från fyren Långe Erik. Passningsschema
upprättas fredag kväll.
Klockan 1200 – 1500: Auktion Radioutrustning.
Auktionsropare Sven-Åke SM7EKU.
Bland auktionsgodset kan (idag) nämnas: Versatower 18 meter, fem
yagiantenner för kortvåg: Hy Gain TH6DXX, Fritzel FB33, CueDee 5 el 14
MHz full space, CueDee 4 el 21 MHz full space, 50 MHz yagi, antennrotor
KenPro 1000.
Mer tillkommer.
Förteckning över aktuellt auktionsgods kommer att finnas på
www.sk7rn.se från och med den 15 juli. Allt auktionsgods har skänkts som
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gåvor till Ölands Radioamatörer. All behållning tillfaller klubben.Söndag
den 16 augusti
Klockan 0000 – 1400 Fortsatt radiotrafik från Långe Erik. Därefter brytning
av stationsplatser, städning och avveckling.
Mer info
Mer info kommer på Ölands Radioamatörers hemsida www.sk7rn.se.
Välkommen!
SK7MO Ljungby Sändareamatörer Radioauktion 22/8
Välkommen till stor Radioauktion i Ljungby den 22 Augusti 2015.
Delar ur SM7DEWs dödsbo säljes.
Plats : Fridtuna Gårdsbutik, Kungsgatan 49, Ljungby.
Inlotsning via repeater 145,725
Tid : visning från kl 10.00 auktion börjar kl 11.00
Kontant betalning eller Swish
Försäljning av fika
Radioutrustningen säljs i befintligt skick, och är kontrollerad så långt det är
möjligt. Säljes utan garantier.
Eventuella frågor : SM7BUA
Auktionslista finns på SM7.sidan på ssa.se Bulletineredaktör´n

SM0 Boka datum redan nu för klubbledarträff i DL0!
Torsdagen den 27 augusti kl 18.30 träffas vi (troligen i Byängskolan i
Täby.) Jag hoppas att 1-2 representanter kan delta från varje DL0 klubb.
Vi börjar med en bit mat och sedan kommer det att finnas en fylld agenda
lovar jag! Utbildning, rekrytering och gemensamma aktiviteter blir väl
ledorden! Separat inbjudan till klubbarna kommer med detaljerad
information.
Väl mött
Ann Lundell, SM0ZEU, distriktsledare DL0
Tångahed Field Day 29/8 2015
Vi firar 10år som träff i år
Vi hälsar dig välkommen den 29 augusti till Tångahed
Mvh
Tångahed gänget
(Se annons QTC nr 6 sid 44. Bulletinredaktör´n)

SK2AU Loppis/elektronik-marknad och amatörradioträff i Skellefteå
den 5 september
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.
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
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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
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)

SK5BN Radiomarknad i Norrköping 10 oktober
Planera redan nu för Loppis- och radiomarknad i Norrköping lördagen 10
oktober kl. 9-13.
Bokning av utställarbord via e-post bokning@sk5bn.se hälsar
Janne,SM5TJH
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SM4-möte i Örebro 17/10
Medlemmarna i 4 distriktet kallas till möte lördagen den 17 okt hos SK4BX
Plats Cafe Skogen Örebro
Samling 09.30 med fika, mötesförhandlingarna börjar 10.00
Efter mötet blir det enklare förtäring
Välkomna
Lars Pettersson SM4IVE DL4 & styrelsen SK4BX
SK6SP startar certkurs i oktober
HSA, Halmstads SändarAmatörer, planerar att starta
kurs i för blivande radioamatörer till hösten 2015.
Vi träffas 10 onsdagar cirka 2 timmar/gång
Vi bör vara 5-6 st .
Mer info av SM6YEE Kjelle eller SM6GRH Rolf
Anmälan till SM6YEE Kjelle e-post sm6yee@telia.com
eller på vår hemsida sk6sp.se.
Kanslinytt
Ständig medlem
SM0YWC Anders Rydin

STOCKHOLM

