Enholmens fästning utanför Slite.
Kan bli aktuell under fästningshelgen!

Föreningen Sveriges Sändareamatörer – SSA
SSA-Bulletinen
Publ v 14 onsdagen den 6/4 2016
Red: SM1WXC Christer. Dagens op……………..

RIKS-QTC
1. Bulletinen v 16 den 20 april inställd.
2. SSA-banketten på Kommunalhuskällaren i Täby
3. SF100SAI Boden Radio Bunker fyller 100 år

1. Bulletinen v 16 den 20 april inställd.
Nästa Bulletin utkommer v 17 den 27/4.
Bulletinredaktör`n

2. SSA-banketten på Kommunalhuskällaren i Täby
Traditionsenligt ordnas en bankett på lördagskvällen. Vi erbjuder en
alkoholfri fördrink, trerätters meny inkl bordsvatten eller lättöl för 400 kr.
Övriga drycker finns att köpa.
Förrätt:
Laxmousseröra på kavring som toppas med rom och dill.
Varmrätter:
a Tournedos med pepparsås och klyftpotatis.
b Torskrygg med beurre blanc sås med citron och pressad potatis.
c Vegetariskt alternativ.

Dessert:
Cheesecake med limemarinerade färska frukter.
Boka senast 2016-04-08 genom mail till bankett@sk0mt.net
Ange ditt namn och ev signal, vilken varmrätt kött/fisk/vegetariskt du
önskar och om det finns önskemål om specialkost.
Betala 400 kr till TSAs BG 515-6377 glöm inte ange ”Bankett, namn, och
ev signal”. Betalningen räknas för turordningen – max 150 platser.
Kassören skickar bekräftelse.
3. SF100SAI Boden Radio Bunker fyller 100 år
Specialanropssignalen SF100SAI kommer att aktiveras under 2016.
Bakgrunden är att Boden Radio Bunker firar 100 års jubileum i sommar.
Under jubileumsdagen den 13 juli kommer signalen vara aktiv från den
gamla bunkern.
SAI är den signal som Boden Radio använde därav har vi begärt att få
använda signalen SF100SAI.
Vi återkommer med mer info om vilka band vi kommer att vara aktiva på
och förmodligen så blir signalen aktiverad i god tid före jubileumsdagen så
vi vet att allt kommer att fungera!
Information kommer bl.a. att meddelas via Facebooksidan BODEN RADIO
– FÖRST I ETERN
73 de SM2EUO
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4. SM1-möte i Ala 10/4
SSA distrikt 1 inbjuder till DL-möte den 10 april kl 1900 i SK1BL:s
klubbstuga i Ala.
Förutom sedvanliga SSA-frågor att behandla finns en stor mängd inkomna
byrå-QSL att fördela.
Förtäring.
SM1CQA SSA DL-1

5. SM1 under fästningshelgen 29/4-1/5
Under ”fästningshelgen” 29/4-1/5 planeras aktivitet från Enholmens
fästning. Med största sannorlikhet blir det endast aktivitet under lördagen
den 30/4 under ett antal timmar.
Enholmen kräver båttransport samt att vi måste släpa med bilbatteri eller
elverk, självfallet är denna fästning vårt huvudmål! Callet torde bli SF1EF,
Slutliga detaljer kommer!
Eric SM1TDE
6. SM3-möte hos SK3BG i Sundsvall 9/4
Distriktsmöte i Distrikt 3 lördagen den 9:e april
Sundsvalls Radioamatörer och DL3 inbjuder härmed till årsmöte.
Petter SM3PXO håller en presentation om EMF-frågor,
Thomas SM3MEH om sambands- och samverkansfrågor och
Jörgen SM3FJF berättar om hur skolprojektet fortskrider.
Plats SK3BG:s klubblokal, Paviljongsvägen 11 i Sidsjö.
Mjukstart kl.10 med fika och lite försnack.
Paus för lunchmacka kl.12 och mötesslut senast ca kl.15
Har du något du vill ta upp? Kontakta sm3gdt@ssa.
Mer info finns på SK3BG:s hemsida
Välkomna till Sundsvall de SK3BG och DL3
7. SK3BG 12/4 DX-Film
Tid kl:19:00. Plats: Klubblokalen i Sundsvall.
Tord SM3EVR visar DX-film.
Välkommen!
Styrelsen
8. SM4-möte i Falun 9/4
Vårens distriktsmöte hålls den 9/4 hos FRK Falu radioklubb, Plutonsvägen
8, Falun. Samling kl 0930 med fika. Mötet börjar som vanligt kl 1000, På
mötet sker val av DL för 2 år samt val av valberedning.
Välkomna
SM4IVE DL4 samt FRK
Notisen ej inskickad utan hämtad från QTC 4/16 av Bulletinredaktör´n

9. FRO Svartlösa-Öknebo startar amatörradiokurs
Start eventuellt i april. Tid fem veckor. Mer information kommer
att finnas på FRO Svartlösa-Öknebos hemsida.
Anmälan snarast till ulf.westman@fro.se
Hela notisen finns nder Coming Up. Bulletinredaktör´n

10. SK5AA månadsmöte 14/4 i Väsgterås
Västerås Radioklubb inbjuder till ordinarie månadsmöte
torsdag 14 april kl 19. Vi får besök av Håkan, SM5AQD och
Gus, SM3SGP som berättar om DXpeditionen till Willis Island
i november 2015 där de båda deltog. Alla intresserade är
välkomna. Mötet hålls i den s.k. AFI-lokalen på
Utvecklingsgränd 17 i Västerås.

Donald SM5ACQ
11. SK6LK Borås Radioamatörer - Hemliga resan 20/4
Onsdagen den 20 april är det dags igen för Gunnar, SM6CYX
att gömma sig i trakterna av Borås. För att hitta honom så
behöver du ha en 2m radio i bilen inställd på Boråsrepeatern
145.775 Mhz. Det går till så att Gunnar, med start kl 18.00
delar ut ledtrådar som leder oss till hans position. När du hittat
fram bjuds på grillkorv med dricka.
Klubbar runt Borås välkomna! En viss lokalkännedom är bra
att ha men vi lovar att alla kommer att hitta fram.
Se även www.sk6lk.se
12. SM7-möte hos Eksjö Radioklubb The Highlanders 14/5
Reservera lördagen den 14 maj 2016
mellan kl 10:00-13:00.
Då blir det distrikt 7 möte i Eksjö.
Hela notisen finns under Coming Up. Bulletinredaktör´n

13. SK7OL loppis i Klippan 23/4
Vi startar kl 1000. På borden finns många fina amatörradiogrejor och
många andra saker finns också på borden!
Välkomna till Klippan och SK7OL på Agentastället. Kaffe och kaka
serveras.
73 de SM7LBB Olle
Notisen inringd 7/4 kl 1715. Bulletinredaktör´n

14. Kanslinytt
Ny anropssignal
SK50BP
SK3BP, Radioklubben Faxe
Ny medlem
SM4YMO
Anders Pedersen
FALUN
Ständig medlem
SM0UDH
Daniel Takayama
STOCKHOLM
SM3EFS
Lennart Lind
KVISSLEBY
SM4QE Åke Brånn
ERVALLA
SM4YTF
Ola Östmans
KARLSTAD

Bidrag till nästa Bulletin skall vara redaktör´n
tillhanda senast onsdagen den 13 april.
Skickas per e-post till bullen@ssa.se
Tfn till redaktör`n 0498-493203

Coming Up

FRO Svartlösa-Öknebo startar amatörradiokurs
Har Du ett brinnande intresse för radio och teknik? Kanske är du
intresserad av språk, och vill knyta kontakter? Då skulle du nog
passa som radioamatör. Amatörradio är en hobby som utövas av ca
3 miljoner personer i hela världen. I Sverige finns drygt 11 000
radioamatörer. Plats för kursen blir på södra sidan Stockholm,
antingen i avdelningslokalen i Tumba eller i "Ge Järnet" i Nykvarn
eller växelvis mellan platserna. Detaljerna bestämmer kursdeltagarna i samråd
med kursledaren. Kursen kommer förmodligen att avhållas under ett antal
helgdagar under fem veckor (lördag eller söndag), men det bestämmer
kursdeltagarna i samråd med kursledaren som är Calle SM0CBE.
Vi använder SSA-Utbildningskasse som grund. Kursen är gratis för FRO
medlemmar, men kostnaden för utbildningskassen (cirka 300 kr) samt provavgift
bekostas av deltagarna själva. Planerad start, blir när vi har fått lite flera
intresserade, förmodligen under april månad.
Mera information kommer att finnas på webbplatsen Svartlosa-oknebo.fro.se.
Intresseanmälan snarast med namn och adress, epost-adress, och gärna
mobilnummer till ulf.westman@fro.se, eller via sms till 0739 399707.
Varmt Välkommen med din anmälan!
XYL/YL/familjemedlem aktivitet på SSA-årsmötet 23/4
På SSAs årsmöte den 23/4-16 i Täby.
Efter Milo Dahlmans (kvinnlig världsomseglare)
föreläsning arrangeras en utflykt i Hagaparken
med lunch. Därefter besöker vi och får en guidad
tur i vår världskända skulptör Carl Eldhs ateljé,
som ligger vackert med utsikt över Brunnsviken. Omnibussföreningen ser till att vi
kommer dit och tillbaks.
Speciellt damlotteri planeras!
Mary Kays skönhetsprodukter kommer att vara representerade i
utställningshallen.
Vi avslutar i Åva skolan med något att dricka, och kanske får vi prova någon Mary
Kay produkt.
Förhoppningsvis musik till kvällen.
Välkomna! Deltagarantalet är begränsat.
Ann/SM0ZEU/DL0/TSA
Anmäl Dig redan nu till XYL/YL programmet: sm0zeu@ssa.se

SM7-möte hos Eksjö Radioklubb The Highlanders 14/5
Reservera lördagen den 14 maj 2016
mellan kl 10:00-13:00.
Då blir det distrikt 7 möte i Eksjö.
Plats:EBK-stugan.
Vi börjar med fika 10:00 och mötet 10:30
Karta till möteslokalen finns under SSA D7 sidan.
Välkomna till det första D7 mötet i Eksjö Radioklubb.
Bo Hasselquist/DL7

