Sambandsutrustning i Tingstäde Fästning, kan ses i FROs radiomuseum därstädes.
Ra 122 t vä och ra 200 t hö. OBS FROs kaffemugg!!!
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RIKS-QTC
1. Skriv ett par rader!
1. Skriv ett par rader!
Det är du som är medlem och läsare som skall påverka.
Vi kommer i år att göra en ny översyn av webbplatsen ssa.se och
tidningen QTC.
Syftet är att bli ännu bättre på information och service för medlemmarna.
Du har kanske tankar om vilka förändringar du skulle vilja se i vår tidning
och på ssa.se? Hör av dig med dina synpunkter! Allt är av intresse men du
behöver inte vara utförlig.
Skicka mig därför ett kort mail om vad du tycker!
Dina åsikter är viktiga, för det är ditt QTC och ssa.se som skall vårdas och
förädlas.
73 de Hans-Christian SM6ZEM
mailadress: sm6zem@ssa.se
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2. SM0-möte hos PTS den 13 mars
Lokal: PTS lokaler på Valhallavägen 117A
TID: 13.30 till ca 16.00-16.30
Hela notisen finns under Coming Up. Bulletinredaktör´n

3. SK0QO "Bland Radioshejker och skyskrapor" i Jordbro 16/3
Onsdagen den 16 mars
"Bland Radioshejker och skyskrapor i Förenade
Arabemiraten”, ett kåseri med bilder av Göran SM5XW, som nyligen
tillbringat en vecka på olika platser i Emiraten.
Platsen är Kvarnbäcksskolan, Mostensvägen 4, Jordbro.
Mötet börjar kl 19.30, fika finns från kl 19.00
Vägbeskrivning finns på www.sk0qo.se
Alla Välkomna, oberoende av klubbtillhörighet!
Södertörns Radioamatörer genom Lasse SM0FDO
4. SM2-möte 19/3 i Umeå
Härmed kallas medlemmar inom distrikt 2 till årsmöte. Mötet hålls i år i den
södra delen av distriktet, i Umeå. Ansvarig förening är FURA.
Hela notisen finns under Coming Up. Bulletinredaktör´n

5. SK3AH årsmöte i Härnösand 19/3
Härnösands sändarematörer SK3AH håller årsmöte. 19/3 Kl 14:00
Lokal: Fiskaregatan 11
Inlotsning 145.475 eller repeater 434.725
SM3SWO ordförande

6. SK4AV årsmöte 15/3 i Karlstad
Medlemmarna i Karlstads Sändare Amatörer, kallas till årsmöte tisdagen
den 15 mars kl 18:30.
Årsmötesförhandlingar, fika.
Plats IOGT-NTO lokalen Rudstorget 28, Ruds Centrum, Karlstad
Välkomna
Styrelsen gm SM4HBG Rolf
7. SK4SV årsmöte Samband Värmland i Karlstad 19/3
Medlemmar I SK4SV och alla av radiosamband intresserade
Inbjudes till årsmöte med Samband Värmland
Lördagen den 19 mars 2016 kl 10:00b
Plats ÌOGT-NTO lokalen Rudstorget 28
Ruds Centrum Karlstad
Årsmötesförhandlingar
Fika
Rally- snack om rallyn vi deltagit i och kommande
Välkomna
Styrelsen gm.SM4HBG Rolf
8. SM6-möte i Limmared 20/3
Vårens SM6 möte arrangeras i år av Borås Radioamatörer, SK6LK. Mötet
kommer att hållas i Limmared söndagen den 20 mars. Tänk på att det
denna gång är dags för DL-val igen, tvåårsperioden har löpt ut. Valle,
SM6VYP är tillfrågad och kan sitta kvar för omval. Valberedningen består
av: SM6EAT (sammankallande), SM6HFV samt SM6JOC.
Mer info på ssa.se och sk6lk.se
SK6LK via SM6EAT – Roland
9. SK7AX Miniloppmarknad på SVARK 5/4 i Jönköping
Tisdag den 5 april håller Södra Vätterbygdens
Amatörradioklubb en miniloppmarknad. Det är främst
instrument, exempelvis analoga och digitala oscilloskop,
nätaggregat, funktionsgeneratorer och multimetrar, som kommer säljas.
Men även en del annat. En aktuell lista kommer finnas för nedladdning på
www.sk7ax.se.
Vi öppnar för visning kl. 18:00. Kl. 18:30 startar försäljning men första
halvtimmen endast till köpare som kan uppvisa giltigt studentleg. Mellan
19:00-21:00 får vem som helst handla.
Fika kommer finnas till självkostnadspris. Betalning sker på plats,
företrädesvis via Swish. Mer information och vägbeskrivning finns på
hemsidan och även i pryllistan. Möjligheten att boka eget bord för privat
försäljning kommer denna gång vara ytterst begränsad.
För mer information, kontakta Ingemar, SM7RIN (ingemar.em@telia.com)

10. SK7OP RadioSamband Skåne årsmöte i Lund 19/3
RSS kommer att hålla årsmötet den 19/3 kl. 10.00 på MAX-lab
IV på Fotongatan 2 i Lund.
Efter sedvanliga årsmötes förhandlingar blir det en
rundvandring på MAXIV.
RSS kommer att bjuda på en enklare förtäring.
Anmälan sker till SM7XCO, Örjan på telefon 070 - 360 03 81 eller e-post
snobbemossen(at)yahoo.se senast 14/3.
RSS styrelse hälsar alla medlemmar varmt välkomna.
73 Mats, SM7PKY
11. SK7OP söker sambandsoperatörer till vårens bilrallyn
RadioSamband Skåne, SK7OP, har fått uppdraget att hålla i
säkerhetssambandet på Simrishamnsmixen den 9/4 och
SilverKongen den 23/4.
Simrishamsmixen rör sig mellan Tomelilla och Simrishamn och
Silverkongen mellan Älmhult och Kristianstad. Till dessa samband behöver
vi ett antal operatörer kan du ställa upp på något eller båda anmäl dit
intresse till SM7MDO, Heino, via telefon 072-425 12 96 eller e-post
heino.jorgensen(at)horby.se
Hoppas ni kan ställa upp! RSS styrelse gm Mats, SM7PKY.
12. Kanslinytt
Ny anropssignal och medlem
SA0SAT
Mykola Ivchenko
SM6-8365 Jan-Olof Andersson
Ny anropssignal
SA4PXB
Peter Barker
Ny medlem
SM7SNE Håkan Hansson
Återinträde
SK7MW
Malmö VHF-Klubb
SM2EUO Lennart Jansson

TÄBY
SÄTILA
SOLLERÖN
MALMÖ
TRELLEBORG
BODEN

tillhanda senast onsdagen den 16 mars.
Skickas per e-post till bullen@ssa.se
Tfn till redaktör`n 0498-493203

Coming Up

SM0-möte hos PTS den 13 mars
Lokal: PTS lokaler på Valhallavägen 117A
TID: 13.30 till ca 16.00-16.30
Program
13.30 Välkomna önskar Ann SM0ZEU och Christer SA0BFC, vår värd.
13.35 ”PTS Spektrumplanering och bestämmelser som styr amatörradio”,
Christer SA0BFC
14.00 ”Positioning and motion sensing using ultra-low-cost sensors” Isaac
SM0WHI
14.30 Kaffepaus
14.50 Val av Distriktsledare för distrikt 0. Valberedningen, Kurt SM0UCC
15.10 ”Vart är vi på väg med amatörradiotekniken, och vad skall vi
kunna?” Tilman SM0JZT
15.40 ”PTS tillsynsverksamhet” Christer SA0BFC
16.00 Eventuellt om möjligt visning av pejlbuss för dem som vill.
Detta skulle innebära avslut mellan 16.00 och 16.30.
Anmälan (för kaffets skull) senast den 6/3 till vice DLO SvenErik/SM0WAV, sven-erik@credensa.se.
Valberedningen tar emot förslag på namn till distriktsledare, kontakta
SM0UCC@ssa.se.
VÄLKOMNA hälsar Ann och Sven-Erik
SM2-möte 19/3 i Umeå
Härmed kallas medlemmar inom distrikt 2 till årsmöte. Mötet hålls i år i den
södra delen av distriktet, i Umeå. Ansvarig förening är FURA.
Mötet kommer att behandla de sedvanliga punkterna samt utrymme för
övriga frågor.
Innan mötet finns fika till självkostnad.
Efter mötet kommer Tilman SM0JZT att visa och prata en del om SDR
(software defined radio)
"Tilman SM0JZT, SSA:s sektionsledare för radioteknik kommer och håller
lite låda om framtidens radioteknik. Vi kommer att resonera om de
teknikkunskaper vi radioamatörer förväntas ha mot den teknik vi använder.
Sedan tar vi och tittar på olika typer av radioapparater som kan sägas vara
SDRadios. Alltså mjukvarudefinierade radios. Där hårdvaran
(komponenterna) får stå tillbaka för mjukvaran som gör det vi vill att vår
radio skall göra. Tilman tar med sig en hoper radios som vi kommer att få
"klämma och känna" på. Väl mött med öppna sinnen mot inspiration och
andra tekniska infallsvinklar till vår hobby."

Tilman
Inlotsning sker via R5
Tid : 2016-03-19
Mötet startar 11:00 , Fika från 10:00
Plats: IFK Umeå klubblokal, Hyggesvägen 19
Ni är varmt välkomna
Niklas Lind SM2UVU DL2
SK6MA Fieldday Loppis på Missveden vid Hjo 27-29/5
Boka bord så fort ni kan 070-3595984 hoppas det blir
många som vill sälja så vi kan fortsätta med vår träff.
För er som vill sova över, finns det gott om plats för
husvagnar (125 kr/dygn med el). Några sängplatser
finns (20 kr/dygn och bädd). Toaletter och dusch
finns. Vi finns på 145.525 och D-star på B modulen.
Tider 10,00-14.00.
Kontakt kjell-åke sm6vag 0703595984
N 58 18 128
E 14 13 270
73 de SM6VAG Kjell-Åke
0502-31218, 070-3595984

