Hästportabel!
Ny variant på AM-testen i februari!
Hoppla märra.

Föreningen Sveriges Sändareamatörer – SSA
SSA-Bulletinen
V 2 onsdagen den 11 januari 2017
Redaktion: SM1WXC Christer
Dagens op är………………
RIKS-QTC
INNEHÅLL
1. Stipendier från Radiohistoriska Muséet
2. Valberedningens förslag till revisor inför SSA årsmöte på Fårö 2017
3. SK6SSA Tillfälligt ändrad sändningstid kortvågsbulletinen
4. Tekniksnack på XRF699D
5. Nypremiär för SMFF
6. AM-test vinter den 4:e februari

1. Stipendier från Radiohistoriska Muséet
Det är nu hög tid att ansöka om stipendier från Radiohistoriska
stiftelsen. Senaste anmälningsdatum är 31 januari 2017 !
Har Du något projekt med radiohistorisk anknytning eller något
projekt som kan öka ungdomars radiointresse, gå då till stiftelsens hemsida
http://wordpress.radiostiftelsen.se/ och klicka på länkarna för reglerna för
stipendierna.
År 2017 delas ut stipendier till ett sammanlagt värde av ca 120 000 kr, fördelat på ett
flertal mindre belopp.
För radiohistoriska stiftelsen
Lennart Nilsson
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Redaktör´n

2. Valberedningens förslag till revisor inför SSA årsmöte på Fårö 2017
På sidan 33 i QTC nr 1 samt på SSA-hemsida, www.ssa.se, kan du läsa
valberedningens enhälliga förslag till revisor inför årsmötet på Fårö 2017.
För valberedningen
Robert Malmqvist/SM0TAE
(Sammankallande)

3. SK6SSATillfälligt ändrad sändningstid kortvågsbulletinen
SK6SSA på 3705 KHz med ordinarie sändningstid kl 09.30 söndagar ändrar
tillfälligt sin sändningstid med start kl 09.00 svenskt tid SÖNDAG DEN 15
JANUARI. Gäller alltså enbart söndag 15 januari med start kl 09.00. Söndagar
därefter som vanligt 09.30.
Lars SM6NT op av SK6SSA
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Redaktör´n

4. Tekniksnack på XRF699D
Onsdagen den 18 januari kl. 19:00 kör vi igång årets första ring.
Incheckningar från kl. 18:45.
På http://tekniksnack.se finns mer info, samt vår omfattande PDF.
I PDF´en finns systemförklaringar och tips kring D-Star som passar så väl
nya D-Star-användare, som de som har varit QRV på D-Star ett tag.
Väl mött på XRF699D hälsar Tekniksnackgänget
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Redaktör´n

5. Nypremiär för SMFF
På nyårsdagen var det nypremiär för SMFF. Många positiva tillrop och
bekanta signaler hördes redan första dagen.
Vädret har inte varit det bästa för portabelkörande men aktiviteten stiger
säkerligen med stigande temperatur. Ett par minusgrader stoppar inte
portabelkörarna men när det går ned åt minus 20 blir det kärvt.
I skrivande stund är ca 100 stationer registrerade på sidan och på
premiärdagen kördes 78 QSO och fyra naturreservat.
73 de Bengt, SM6TOB

6. AM-test vinter den 4:e februari
Nytt med vinterversion av vår enkla test. Lufta din gamla eller nya AMstation och kör några QSO i valfritt tempo. Skicka gärna med några
bilder tillsammans med loggen.
Regler under sm5b.se. Lyssna i bruset och lycka till!
Arboga FRO-avdelning och Arboga Radio Klubb
SL5ZYB, SM5B, Jonny
Notisen och regler finns i kalendern på ssa.se. Redaktör´n
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7. SK0QO Veckoslutskurs för amatörradiocertifikat på Södertörn, våren 2017
Under fem 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 18-19 februari Del 2, 11-12 mars Del 3, 1-2 april Del 4, 22-23 april
Provhelg 6-7 maj
Tider, samtliga dagar: 08.30-17.00. Sista helgen blir det provavläggning med chans
till repetition.
Plats, Klubbstugan på Gålö, Haninge kommun 2,5 mil söder om Stockholm C.
Mera information finns på vår hemsida där också anmälningsblankett finns.
Anmäl dej senast den 10 februari om du vill vara säker på att komma med.
Har du frågor så kontakta någon av nedanstående:
Lars-Erik Jacobsson /SMØFDO Tel 070-343 99 69 eller
Christer Jonson /SAØBFC Tel 073-912 13 06
email: kurs@sk0qo.se
Anmälan gör du via hemsidan www.sk0qo.se.
Välkommen till intressanta kurshelger!
Södertörns Radioamatörer
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Redaktör´n

8. SK5DB Årsmöte 2017 30/1 i Uppsala
Uppsala Radioklubb SK5DB inbjuder samtliga medlemmar till årsmöte
den 30e januari kl 1900 i Studiefrämjandets lokaler på Portalgatan 2 i
Uppsala.
Årsmötet avslutas med gemensam fika och därefter öppen föreläsning med start ca
20.00
Information om föreläsningen kommer på klubbens hemsida www.sk5db.se
73 och god fortsättning
Magnus SA5BCG, Sekreterare SK5DB
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Redaktör´n

9. SK6SP HSA Halmstad SändarAmatörer
Halmstads SändarAmatörer HSA anordnar radioloppis 13 maj 2017 mellan
kl 11.00 -14.00 vid Hemvärnets lokal Skedalahed. Se karta på vår hemsida
sk6sp.se
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Redaktör´n

10. APRS-dag i Jönköping 18/2
Jönköpings läns FRO förbund bjuder in till en halvdag med APRS. Projekt
och ideer kommer att presenteras med efterföljande diskussion.
Vi träffas vid Science Park, Gjuterigatan 9 i jönköping kl.12:00 den
18/2. Intresserade är hjärtligt välkomna. Anmälan till jonkoping@fro.se
ange gärna önskan om specialkost el. liknande.
MvH
Per Rosqvist
Förbundsordförande
Jönköpingsläns FRO-förbund
070-2649986
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Redaktör´n

11. Kanslinytt
Ny anropssignal och medlem
SA5SAG
Samuel Grenblad

VÄSTERÅS

Återinträde
SM3CUA
SM3LEV

Jan-Olof Larsson
Ulrich Ibsch

JUNSELE

Ständig medlem
SM3EQZ
SM3GFN
SM4AFK
SM4FYX
SM7FFI
SM7YZX

Lars Fjellner
Ingvar Bergström
Kjell Olsson
Klas Jansson
Bengt Lindblom
Fredrik Cederberg

ASPÅS
KARLSTAD
SÄTER
ASARUM
ÅKARP

Återinträde
SA0BQE

Georgios Tsiouras

SORUNDA

Signaler med kursiv stil är specialsignaler.
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