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1. Funktionärer till scoutläger sökes
Nu till sommaren kommer det återigen att bli ett stort scoutläger utanför
Rinkaby mellan Kristianstad och Åhus. På det lägret kommer det att
finnas en amatörradiostation och det behövs funktionärer både till att
aktivera själva stationen och till de kringaktiviteter som kommer att
finnas. Du som känner dig manad att vara funktionär kontaktar Johan
Bengtsson, SA7AKG förslagsvis via epost till sa7akg@ssa.se så berättar jag mer. Du
behöver inte vara medlem i scouterna för att delta som funktionär på lägret.
Johan SA7AKG

2. Elektromagnetiska fält och radioamatören…
… är rubriken på SSA:s nyproducerade utbildningsmaterial för elektromagnetiska fält
(förkortat EMF) och de råd som gäller för människors exponering. Med tanke på
radioamatörers befogenhet att generera EMF så har det tidigare saknas utbildning
inom området för radioamatörer, vilket nu är åtgärdat.
Utbildningsmaterialet är skrivet som ett självstudiematerial med fokus på att ge
kunskap om hela området EMF utan att krångla till det i onödan. Både bakgrunden till
de råd som gäller i Sverige, hur fält uppkommer, hur man utvärderar sin egen station
samt goda råd om vad man bör tänka på när man använder sin amatörradiostation.
Under våren kommer det ingå frågor om EMF i de amatörradioprov som förrättas.
Uppmaningen till alla radioamatörer är att sätta sig in i materialet och lära sig mer om
detta. Ta gärna upp det på klubbkvällar och diskutera området och hjälps åt att göra
en egenkontroll över hur olika situationer kan se ut.
Materialet finns att ladda hem på SSA:s hemsida under sektionen EMC/EMF.
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3. SK0QO Veckoslutskurs för amatörradiocertifikat sista anm 10/2
Del 1 18-19 februari Del 2, 11-12 mars Del 3, 1-2 april Del 4,
22-23 april. Provhelg 6-7 maj. Tid: varje dag 0830-17.
Tid och plats samtliga dagar: 08.30-17.00, klubbstugan på Gålö,
Haninge kommun 2,5 mil söder om Stockholm C.
Mer info och anmälan (senast 10/2) på www.sk0qo.se
Frågor? Ring Lars-Erik Jacobsson SMØFDO Tel 070-343 99 69 eller Christer
Jonson SAØBFC Tel 073-912 13 06, email: kurs@sk0qo.se
Södertörns Radioamatörer
Hela notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

4. SK6KY loppis i Onsala 8/4
Kungsbacka Radioamatörer har loppis lördagen den 8 april 2017 i
klubblokalen,
Vässingsövägen 66, Onsala, med start klockan 10.00. Vägbeskrivning
mm på
KRA:s hemsida, www.sk6ky.se.
Välkomna!
Bosse SM6PID
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

5. SK7DD månadsmöte 15 februari
Nordvästra skånes radioamatörer, SK7DD, inbjuder gamla och nya
medlemmar till månadsmöte med tema lödning onsdagen den 15:e februari
kl 19:00 i studiefrämjandets lokaler på Järnvägsgatan 41 i Helsingborg.
Ordförande
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n
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