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1.Bulletinen v 16 den 20 april inställd.
Nästa Bulletin utkommer v 17 den
27/4.
Bulletinredaktör`n
2. SSA årsmöteshelg 22-24 april med utställning och föredrag
Årets största amatörradioträff arrangeras i år i samband med SSAs
årsmöte i Täby utanför Stockholm. Lördagen den 23/4 är det utställning
och föredrag med inriktning mot amatörradio. På lördagskvällen kommer vi
att kunna avnjuta god mat och underhållning på banketten. Under
banketten kommer även dragning att ske i de två årsmöteslotterierna.
Vinstlistorna är mycket omfattande i år. På söndagen arrangeras SSAs

årsmöte. OBS glöm inte bort den traditionella välkomstpuben på
fredagskvällen.
På utställningen kommer alla viktiga leverantörer av amatörradioutrustning
att finnas på plats. Detta är ett bra tillfälle att handla det Du saknar! Flera
ideella organisationer finns också med.
Medföljarprogrammet (XYL/YL program)kommer att göra en utflykt till Carl
Eldhs ateljé i Stockholm, i samband med utflykten kommer deltagarna att
äta lunch.
Paneldiskussionen kommer att handla om hur radioamatörerna kan stötta
civilsamhället med samband vid extraordinära situationer.
Paneldiskussionen leds av Calle SM5BF, med inledningar av
representanter för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB),
Post- och Telestyrelsen (PTS), Civilförsvarsförbundet, SSA, FRO, KTH
och Svenska Universitetsnätet (SUNET).
Paneldiskussionen och workshopen inleds med ett föredrag av Lars-Göran
Uddholm, brandchef i Södertörns Brandförsvarsförbund och av
landshövdingen i Västmanland utsedd till räddningsledare vid
skogsbranden i Bergslagen sommaren 2014. Uddholm skötte sitt uppdrag
föredömligt och ställer nu upp i många sammanhang med att redovisa sina
erfarenheter. Vi är mycket tacksamma att Lars-Göran kunde och ville ta
sig tid att komma även till oss och ser fram mot ett fängslande föredrag i
en brännande fråga.
Boka denna super helg amatörradions tecken, i Täby den 22-24 april. Det
kommer garanterat bli kul!!! Du kan läsa mer på årsmötessidan http://www.sk0mt.net/ssa2016

3. XYL/YL/familjemedlem aktivitet på SSAs årsmöte den 23/4 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
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4. SK0QO - "Om kryptering", Onsdagen den 20 april
Kryptering, bl a om Bletchley Park - Brittisk signalspaning och
kryptoforcering under andra världskriget.
Föredrag med Roger Gartoft, SA6AQE/SB6CD.
Platsen är Klubbstugan på Gålö.
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
5. SK0QO - "Om SDR-mottagare", Onsdagen den 27 april
Software Defined Radio. Stefan, SA0BKW visar och berättar
om sin SDR-mottagare och om hur den fungerar.
Platsen är Klubbstugan på Gålö.
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
6. SM1 aktiverar Carlswärds Fästning på Enholmen QRV 30/4
Den 30 april är vi ett gäng som aktiverar Carlswärds fästning på ön
Enholmen belägen utanför Slite på nordöstra Gotland.
Vi räknar med att vara QRV mellan 08-12 UTC med ett par batteridrivna
stationer, vi finns på CW och SSB. Call SF1EH.
Det finns npgra platser kvar ombord på båten som går från Slite. Vill Du
åka med kontakta SM1TDE!
SM1TDE

7. SK3BG 19/4 Katastrofsäkerhet i Sundsvalls kommun
Tid kl:19:00. Plats: Klubblokalen i Sundsvall.
Representant från Sundsvalls kommun berättar om kommunens
katastrofberedskap och planer.
Välkommen!
Styrelsen
8. SK3BG 26/4 Info från SSA:s årsmöte och föredrag om Diggiloo
2015
Tid kl:19:00. Plats: Klubblokalen i Sundsvall.
Kort sammanfattning från SSAs årsmöte, presentatör SM3LDP
Jörgen SM3FJF håller föredrag och visa bilder från Diggiloo 2015 i
Utanede.
Välkommen!
Styrelsen
9. SK3BG 29/4 SF3HF Weekend 29/4-1/5
Kom och besök och kör radio från Hemsö Fästning en av Sveriges
viktigaste och hemligaste kustförsvarsanläggningar från kalla krigets tider.
Mer information kommer att finns på www.sk3bg.se.
Välkommen!
Styrelsen
10. FRO Svartlösa-Öknebo inställd kurs
Pga för lågt deltagarintresse, så har FRO Svartlösa-Öknebo
beslutat att ställa in vårens amatörradiokurs. Sommaren närmar
sig, och vi har tyvärr för få intresserade. Vi gör ett nytt försök till
hösten.
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
14. Kanslinytt
Ny anropssignal och medlem
SM6-8371
Kent Tell
ANGERED
SM7-8370
Johnny Krejlgaard
ENERYD
SM7-8372
Tord Hallenberg
YSTAD
Bytt anropssignal
SA0SKR Oskar Kalmér
ÖSMO
Ny anropssignal
SG2AWO
SA2AWO, Mats Åström
7S70AT
SK2AT, FURA Umeå Radioamatörer
SJ0T
SM0UDH, Daniel Takayama
SI7X
SM7FJE, Bo Nilsson
Ny medlem
SM0SYY
Johan Harrysson
VÄLLINGBY
SM6NII
Rolf Borg
HALMSTAD
Ständig medlem
SA2CLU
Anders Strömberg
BODEN
Återinträde
SM4FVF
Carl-Gustav Alm
SM4SFZ
Kjell Granqvist
FELLINGSBRO
SM4WOA
Claes Johansson
BORLÄNGE
Signaler i kursiv stil = specialsignaler

Bidrag till nästa Bulletin skall vara redaktör´n
tillhanda senast onsdagen den 27 april.
Skickas per e-post till bullen@ssa.se
Tfn till redaktör`n 0498-493203

Coming Up

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
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
Hela notisen finns tills vidare under Coming Up. Bulletinredaktör´n
SF100SAI Boden Radio Bunker fyller 100 år 13 juli
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

