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Extra QTC från SM6JSM i Karlsborg!
Sveriges Nationaldag 6 juni 2016
Nu på måndag den 6 juni firar vi Sveriges Nationaldag. Sedan 2005 har vi
amatörer firat den på vårt speciella sätt genom att byta ut SM mot SE, eller SA
mot SF, i våra bassignaler. Vi glömmer byråkratin i möjligaste mån och om ni vill
vara med att fira skickar ni ett mail till signal@ssa.se och skriver ”Jag vill fira
nationaldagen med evenemangssignalen SFxXXX”. Avgift: Noll kronor.
Observera att användningsperioden endast gäller mellan 00.00 till 24.00 UTC
den 6 juni 2015 (=02.00 6/6 till 02.00 7/6 svensk sommartid). QSL ska skickas till
stationer som vill ha ett. Det går bra att använda ert normala QSL med tydlig
angivelse i QSO-informationen om att ni använt ett annat call.
73 Eric SM6JSM
1. Bulletintider t o m 17/8
Sommaren närmar sig! SSA-Bulletinens sommarsschema ser ut som följer:
Sista Bulletinen för vt ges ut den 15 juni.
Första Bulletinen för ht ges ut den 17 augusti.
Två sommarbulletiner ges ut: 6 juli och 27 juli.
Bulletinredaktör´n

2. Nytt i Bulletinen inför hösten
Inför höstterminen kommer Coming Up att försvinna! Kan dyka upp vid något
enstaka tillfälle omjag bedömer att det är nödvändigt.
I och med att Bulletinredaktionen lägger ut alla notiser i kalendern så minskar
behovet av ”långliggare” under Coming Up.
Alla notiser kommer i en kortvariant i Bulletinen med en hänvisning till
ssa.se/kalendern.
Mer info kommer att finnas i QTC 7-8.
Bulletinredaktör´n tillika kalenderbitare
3. Museum Ships Event 4-5 juni - 8SØHRA
Helgen 4-5 juni är det Museum Ships Event som aktiverar
museiskepp över hela världen. Det är hangarfartyg, jagare,
isbrytare, fyrskepp, ubåtar, segelfartyg mm.
Arrangeras varje år av The Battleship New Jersey Amateur
Radio Station - NJ2BB - www.nj2bb.org
Från Sverige deltar bl a isbrytaren SS Sankt Erik (byggd
1915). Ombord finns operatörer från Storstockholms Radioamatörer och
Södertörns Radioamatörer m fl.
Lyssna efter oss - 8SØHRA, eller gör ett besök, vi finns på Djurgården,
Stockholm, bakom Vasamuseet.
Vidare information på sk0qo.se och sk0za.se
VÄLKOMMEN!
4. Tekniksnacksringen på ny reflektor från hösten 2016
Vi i Tekniksnacksgänget har bestämt oss för att köra Tekniksnacksringen
på XRF699D från och med hösten 2016.
På tekniksnack.se hittar du information om hur man uppdaterar repeatrar
och hotspots så att de kan kopplas till XRF699. Kontrollpanelen för
XRF699 hittar du på xlx.tekniksnack.se.
Tekniksnacksringen har redan tagit sommaruppehåll men XRF699 är igång.
Välkommen att prova du också! De flesta som använder XRF699 ligger på
B-modulen i vanliga fall. Dit kopplar du dig med DTMF B699B eller URCALL
XRF699BL.
73’s de Tekniksnacksgänget
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5. SK0QO - Fieldday på Södertörn 18/6
Lördag den 18 juni kl 10 till ca kl 16 på natursköna Gålö i Stockholms

södra skärgård.
Plats: SKØQO/SödRa:s klubb-QTH på Hasslinge, Gålö i Haninge kommun.
Upplev skärgården när den är som finast!
Hela notisen finns under Coming Up. Bulletinredaktör´n
6. SK2TT Fieldday på Åmselebasen 29-31/7
Fredag:
Incheckning senast kl. 12:00. För mer info
kontakta Mats sa2awo@hotmail.com eller
Bo sa2axj@live.se
Pris 600 SEK. Betala gärna med kort!
Hela notisen finns i kalendern på
ssa.se/events. Bulletinredaktör´n
7. SK3BG Amatörradions dag 6/6
SK3BG 6/6 Amatörradions dag
Amatörradions dag sker på Stora torget i Sundsvall. Kom och besök oss.
Välkommen!
Styrelsen
8. SK3BG 7/6 Träffkväll
Kom och fikan med likasinnade , kolla tidningar och höra hur det gick med
Amatörradions dag.
Välkommen!
Styrelsen
9. SK3BG 14/6 Säsongsavslutning
Vi fikar och styrelsen serverar traditionsenlig ”korv med bröd”.
Välkommen!
Styrelsen
10. SK4BM - Stora Björnmötet avhålles i år för 51:a gången 1-3/7
Mötet avhålls i år 1-3:e juli med start fredag 1/7 runt
klockan 17.30 och avslutas vid lunch på söndag 3/7.
Drop in, föranmälan behövs inte. Övernattning i eget
tält/husvagn/husbil.
Med sina 340m ö.h. är "klätten" ett perfekt QTH för högre
frekvenser.
Medtag radioutrustning, antenner och campingutrustning,
230v finnes, ta med egen skarvsladd.
Mat och dryck finns att köpa i restaurangen, Fredag kväll
grillar vi.
Lördag kl 16 avhålls traditionsenligt gemensam middag i restaurangen.
För kvällsaktiviteterna med sociala inslag, medtag dryck efter eget behag samt
liten radio.
Platsen är ca 15km norr om Sunne längs väg E45, på västra sidan av Övre
Fryken.
Incheckning via 145.550 MHz simplex eller R7.
Vi ses på klätten!
11. SK5DB Uppsala radioklubb fieldday 6/6 i Nåntuna
SK5DB hälsar alla radiointresserade välkomna till
vår årliga fieldday Uppsala möte på Sveriges
nationaldag den 6e juni.
Hela notisen finns under Coming Up.
Bulletinredaktör´n

12. SK7BQ Bockebodaträffen i Kristianstad 18-juni 5 års jubileum
Stor loppis och försäljning av elektronik instrument – radio – antenner – kabel.
Hela notisen finns under Coming Up. Bulletinredaktör´n
13. Kanslinytt
Ny anropssignal och medlem
SA0EKT
Jonas Ekstedt
VALLENTUNA
SA5RTG
Roine Thunberg
VITTINGE
SA5VIK
Sebastian Vik
BETTNA
SA7SAR
Åke Rundberg
HÄSSLEHOLM
SM2-8376 Thomas Johansson
KIRUNA
Ny anropssignal
SC0T SA0BVX, Olle Tjernberg
7S7E SA7ATK, Erwin Kaschmieder
SE6NQ SK6QW, Mariestads Amatörradioklubb
SK6QW
Mariestads Amatörradioklubb
MARIESTAD
Återinträde
SM0JKM
Per Norstedt
SM2VSP
Tomas Jönsson

VÄRMDÖ
LULEÅ

Signaler med kursiv stil är specialsignaler.

Bidrag till nästa Bulletin skall vara redaktör´n
tillhanda senast onsdagen den 8 juni.
Skickas per e-post till bullen@ssa.se
Tfn till redaktör`n 0498-493203

Coming Up

SK5DB Uppsala radioklubb fieldday 6/6 i Nåntuna
SK5DB hälsar alla radiointresserade välkomna till
vår årliga fieldday Uppsala möte på Sveriges
nationaldag den 6e juni.
Årets tema är Nybörjare.
Kom förbi och bygg din alldeles egna antenn, testa på att chatta digitalt via
kortvåg med PSK eller prata med andra radioamatörer via vår klubbstation.
Om intresse finns kan vi även gå igenom loggprogram och rigstyrning med hjälp
av dator.
Givetvis är även alla gamla rävar lika välkomna som nybörjare. Kom förbi och
bara fika och umgås eller hjälp våra nybörjare att komma igång.
Fika och korv med bröd kommer finnas till försäljning under dagen.
Vägbeskrivning till klubbstugan i Nåntuna finns på www.sk5db.se

Inlotsning via någon av våra repeatrar på 145,750 alternativt 434,750 (82,5Hz
subton)
Vi öppnar kl 10 och håller igång så länge det finns besökare. Ett större partytält
ser till att vi kan hålla öppet oavsett väder.
Välkomna önskar Uppsala Radioklubb
SL0ZS och FRO Stockholm föredrag om flyg- och markradio 16/6
Torsdagen den 16 juni är det informationskväll hos SL0ZS, FRO
Stockholm i våra lokaler i Grimsta, Vällingby
”FLYG- OCH MARKRADIO, en föreläsning om kommuniktionen
mellan svensk stridsledning och stridsflyg från 60-talet till idag”
Föredragshållare Lennart Karlsson, tidigare radarjaktledare; kunnig
om svenska flygplan och luftförsvarsystem.
Föranmälan till sm0vux@fro.se. Begränsat antal platser.
Med vänliga hälsningar
Jan Lennström
SK0QO - Fieldday på Södertörn 18/6
Lördag den 18 juni kl 10 till ca kl 16 på narursköna Gålö i Stockholms södra
skärgård.
Plats: SKØQO/SödRa:s klubb-QTH på Hasslinge, Gålö i
Haninge kommun. Upplev skärgården när den är som
finast!

På programmet finns radiotrafik, antennexperiment,
naturstig, lotteri mm.
Bakluckeloppis. Ta med det du vill sälja! (kostnadsfritt)
Programmet är inte bestämt till 100%, mera info kommer att finnas på
www.sk0qo.se
Ett arrangemang av och för alla radio- och teknikintresserade med familjer. Tag
gärna med något projekt. Klubbar är också välkomna med någon aktivitet!
Inlotsning på R3x, 145.6875 och RU6 434.750. 77 Hz subton.
Alla är välkomna till en toppendag där alla intressegrupper träffas! Du behöver
inte vara med i någon klubb eller vara radioamatör.
Södertörns Radioamatörer - SK0QO
SK3YQ årsmöte - field day, Tåsjöberget 18 juni
Repeatersällskapet Västra inbjuder medlemmar och andra radiointresseradetill
årsmöte med field day och picnic på Tåsjöberget, lördag den 18 juni 2016.
Mer info på: http://sk3yq.hamshack.info/
73 de Hans SM3PXG RSV ordförande.
070-6826144
SK7BQ Bockebodaträffen i Kristianstad 18 juni 5 års jubileum
Stor loppis och försäljning av elektronik instrument – radio – antenner – kabel.
Föredrag m.m. Vi öppnar kl. 10.00 och stänger 15.00
Fritt att sälja, men egna bord medtages. Skall du sälja kontakta Ewe SM7BHM
sm7bhm@telia.com
Möjlighet att ställa upp husvagn – husbil eller tält redan fredag eftermiddag, även
det kostnadsfritt. Servering på lördagen.
Ett samarrangemang Kristianstads Radioamatörer och FRO Kristianstad.
Ytterligare info och registrering på www.sk7bq.com
Vi ses Ewe SM7BHM

