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. Nu går Bulletinredaktör´n till stranden!
SSA- Bulletinens sändningsschema per 2015-06-27
I fjol höstas försökte jag få alla DL att uppdatera bulletinstationerna i sina
distrikt. Inte ett enda svar inkom! Det var verkligen ett uselt resultat. Nu
gjorde jag ett nytt försök under juni att få in uppdateringar. Resultatet syns
nedan. Nästan lika dåligt!
Jag uppmanar alla DL – utom SM4 och SM7 – att läsa Bulletinreglernas
punkter 2 och 3!
Skicka sedan in era stationsscheman omgående till Bulletinredaktionen.
Använd nedanstående modell för rapporteringen!
Bulletinredaktör´n

Röda rader = inrapporterade förändringar, svarta/överstrukna rader = inget svar från ansvarig DL
(motsvarande)
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Christian
SK7SSA
Sönd 09.00
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SK7SSA
Sönd 09.30
Carsten
SK7SSA
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Sönd 19.00
RIN, UGO rullande schema
SK7SSA
Sönd 19.00
RIN, UGO rullande schema
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RV52
3705 kHz
RV61, RU390

SK5RHQ
SM5RCQ
SK6SA/R
+/- QRM, LSB
SK6DW/R

Västerås
Kisa
Göteborg
Vegby
Trollhättan

SM5IFO Jörn
SM5UFB Göran
SM6CVR Bo
SM6NT Lars
SM6VPU

RV48

SK7CA/R

Kalmar

SM7HGY, GMD,

RV52

SK7REE

Helsingborg

SM7PXM

RV56
RV60

SK7RGM
SK7RGI

Olofström
Jönköping

SM7URN Patrik
SM7NDX, DYD,

RU380

SK7RGI

Jönköping

SM7NDX, DYD,

SSA-Bulletinen utgivning sommaren 2015
Höstterminens första SSA-Bulletinen utkommer onsdagen den
19 augusti (v34).
Sommarbulletiner utges onsdagen den 1 juli (v 27) samt
onsdagen den 29 juli (v 31). Det finns ”massor” av notiser på
klubbarnas hemsidor och i QTC. Skicka dem även till SSABulletinen!
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
SSA-Bulletinen statistik 1/1 – 30/6 2015
OBS att notiserna kan ha publicerats en eller flera gånger.
Antal utgivna Bulletiner
Antal riksnotiser
Antal regionala notiser
Antal notiser under Coming Up
Antal notiser totalt under perioden
Genomsnittligt antal notiser/vecka
Antal sökningar på ssa.se
Antal sökningar per vecka på ssa.se

23
56
173
117
360
15,6
3865
168

Redaktionen anser ovanstående var ett bra resultat men fler notiser får
plats!
Endast en notis har avvisats då den inte var radiorelaterad.

Varje bulletin tar cirka 5 timmar att bearbeta från det att notiserna hamnar i
min inkorg, de är språkligt rättade och inlagda på sin plats i Bulletinen. Ett
kärt arbete för att göra en läsvärd produkt för medlemmarna!
SM1WXC Christer

Var med och kämpa för Sverige i IARU HF
Championship! 11-12 juli 12z – 12z
Vi i Sverige, liksom även de flesta större medlemsländer i IARU, utkämpar
varje år en fredlig kamp under 24 timmar i en tävling som heter ”IARU HF
Championship”. Vi har de senaste åren använt signalen SK9HQ (se QSL
här nedan), men har i år tänkt använda oss av callet SJ8HQ för att locka
till oss en och annan prefixjägare.

Denna tävling är speciell på flera sätt. Alla band mellan 10-160 meter
används (utom WARC-banden) och både CW och SSB. Alla HQ-stationer
får samtidigt ha två sändare igång på varje band – en på CW och en på
SSB. Varje HQ-station är dessutom en egen multiplier (en gång per band)
vilket innebär att alla HQ-stationer är mycket eftertraktade.
Stora länder som t.ex. Tyskland lyckas bemanna 12 stationer under alla
24 timmar och använder sig av 60-70 operatörer, men vi nöjer oss med att
helt enkelt visa att vi är med. I år har vi inget nätverk – som är nödvändigt
vid storsatsning – utan deltager på ett mera jordnära sätt.
Vi söker operatörer som vill köra SJ8HQ under helgen 11 till 12 juli mellan
klockan 12z – 12z (= kl 14 lördag till 14 söndag svensk sommartid). Maila
in din anmälan till signal@ssa.se enligt följande uppställning (skriv SJ8HQ
som ämne):
Din signal / Band du kan ställa upp på / Moder du kan ställa upp på /
Tidspass du kan ställa upp på / din mailadress
Tidspassen blir 1200-1759z, 1800-2359z, 0000-0559z, och 0600-1159z.
Anmäl dig inte för pass som är kortare än sex timmar; det blir för plottrigt i
planeringen. Jag sammanställer preliminärt körschema baserat på
responsen från er alla. Eftersom detta är en tävling där vi (SJ8HQ) är
villebrådet gäller det att ropa CQ. Man behöver inte bry sig om dupes – det
tar contestroboten hand om, utan kör allt och alla. Det är däremot
nödvändigt att du loggar i ett contestprogram som genererar cabrillofiler;
antingen under eller efter ditt pass. Loggen mailas snarast möjligt till
signal@ssa.se.
Frågor kan ställas till mig på signal@ssa.se . Skriv SJ8HQ som ämne så
jag inte tappar bort mailet bland alla andra. QSL behandlas centralt av

SSA så den delen behöver du inte tänka på, men vi välkomnar frivilliga
QSL-skrivare (t.ex. dina egna pass)!
SM6JSM Eric
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
SSA’ s hemsida.
73 de Stephan SM5YRA
7S2LOPP En uppdatering 2-4/7
Vindelälvsloppet 2015 kommer att genomföras den 2-4 juli
2015.
Loppet startar 00.00 natten mot fredagen den 3 juli.
Signalen 7S2LOPP kommer att testas på 15/17/20 m på
torsdagskvällen
Och blir QRV på 80/40 m på fredag morgon.
På fredagsmorgonen den 3 juli åker vi söderut och är då
QRV på 80/40 m. Även D-star aktiveras mobilt.
QRG
17/15/20 m den 2 juli kl 00.00 å en stund efter midnatt
80/40 m – 3711 kHz +/-QRM och 7090 kHz +/- QRM
D-Star körs F-Modulen.
QSL kort kommer att tryckas upp efteråt, så det kanske tar en tid innan ni
får ett QSL-kort, men de kommer!
73 de 7S2LOPP genom SK2TT
SK2HG Field Day på Seskarö 31/7-2/8
I år firar SK2HG, Seskarö Field Day
10 års jubileum
Vi kommer därför att göra det lite
extra festligt med bra föredrag, extra
bra priser på lotteriet och äta en extra
god jubileumsmiddag.
Boka in datumen redan nu, gå sedan in på hemsidan www.sk2hg.se , där
vi lägger ut program och hur du bokar boende, middag etc.
Info kan Ni även få av SM2YIP/Yngve . Tel. nr och mailadresser hittar Ni
på hemsidan.
Varmt välkomna till en trevlig jubileumsträff på det natursköna Seskarö!
Styrelsen SK2HG Kalix Radioklubb.

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
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!
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
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
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.

