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1. SSA-Bulletinens sommaruppehåll
Vårterminens sista Bulletin utkommer v 25 onsdagen den 21 juni.
Höstterminens första Bulletin utkommer v 34 onsdagen den 23 augusti.
Sommarbulletinerna utges den 12/7 och 2/8.
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

2. Sektion IARU och Myndighetskontakter ändrar namn till Sektion IARU.
Sektionsledare är Mats Espling, SM6EAN. Inom IARU har han titeln ”IARU Liaison
Officer”.
Sektionsledaren är SSA:s delegationsledare vid IARU och NRAU konferenser, när
SSA:s ordförande ej ingår i delegationen.
Ansvaret för myndighetskontakter ligger kvar hos SSA:s ordförande. Ingen separat
sektion bildas för dessa frågor.
Sektion IARU har nära samarbete med:
Sektionsledare HF, Sektionsledare VHF/UHF/SHF, Sektionsledare EMC/EMF
3. Specialsignaler
Tillfälliga anropssignaler (”specialsignaler”) har hittills normalt
endast tilldelats med distriktssiffror 0 – 7.
SSA:s styrelse har 23 maj 2017 beslutat att alla kan ansöka om
tillfälliga anropssignaler med valfri siffra 0 – 9.
Ansökan görs via ansökningsförfarandet på hemsidan (övre menyraden =>
SSA => Specialsignaler). Där kan ni finna hela regelverket som gäller sedan den 1
april i år.
Individuella amatörer får maximalt inneha två samtidigt gällande specialsignaler.
Eventuella frågor till signal@ssa.se
73 Eric SM6JSM
4. 39. Nordiska VUSHF-mötet på Tjörn 9-11/6
Västkustens Mikrovågsgrupp SK6YH, inbjuder till den 39.
upplagan av Nordiska VUSHF-mötet. Det hålls på
Billströmska Folkhögskolan på Tjörn.
Bra information om program, bokning och mycket mer finns
på www.vushf2017.se
SK6YH hälsar alla intresserade varmt välkomna!
Notisen skriven av Bulletinredaktör´n. Den finns i kalendern på ssa.se,,

5. SC17JAM scoutläger utanför Rinkaby.
Nu till sommaren kommer det att vara ett
stort scoutläger mellan Kristianstad och
Åhus i början av augusti. Lägret har ett
amatörradiotält med anropssignalen
SC17JAM och alla är välkomna med sina QSO. Lokalt kommer vi att vara aktiva på
145.250 MHz, men vi kommer även att stundtals vara aktiva på kortvåg och diverse
repeatrar i området.
Vi behöver fler operatörer och det finns fortfarande möjlighet att delta som funktionär
hela eller delar av lägertiden och du måste inte vara eller bli scout för detta. Är du
intresserad så kontakta Johan på epost till sa7akg@ssa.se eller
johan.bengtsson@scouterna.se
Lägrets hemsida: www.jamboree.se
SA7AKG, Johan, ansvarig för SC17JAM.

6. (Danska) EDR firar 90 år 19/8
Dear Föreningen Sveriges Sändareamatörer SSA

It is a great pleasure to invite you and the members of
Föreningen Sveriges Sändareamatörer SSA to join us at
the 90th anniversary of EDR, Experimenting Danish Radio
amateurs - the Danish radio amateur association.
We look forward to meeting representatives and members of
Föreningen Sveriges Sändareamatörer SSA for this great
occasion.
The celebration will be taking place on the 19. August 2017 at 10 AM local time.
Besides various activities, we will accommodate refreshments during the day
supplemented by a meal containing freshly made barbeque, served around midday.
Exchange of QSL cards from the bureau is possible, for pickup please advise us in
advance by e-mail: kontor@edr.dk
The event will take place at; Klokkestoebervej 11, 5230 Odense M, Denmark
Latitude 55.379209 55°22`45 15" N longitude 10.416192 10°24`58.29 E
OZ90EDR will be QRV for practical guidance at 145.225 Simplex.
Description can be found on www.edr.dk (English) from August 2017
On behalf of the administrative board of EDR
Best regards 73
David Skat Nielsen / OZ5DM
Secretary of EDR
Notisen finns I kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n
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7. SK0QO Öppet hus och QRP-festival på Gålö 18 juni
Inbjudan till QRP-festival och öppet hus på Gålö söndagen den 18 juni
med start kl 10.00!
En del säger att ”livet är för kort för QRP”. Vi ska motbevisa det den här
dagen!
I samband med öppet hus den 18 juni, bjuder vi in till QRP-festival. Syftet är att ha kul med
låg effekt (5W) och visa att det ändå går att nå långt med enkla medel.
Så, ta med dig din QRP-rig, antenn, CW-nyckel, mikrofon, strömkälla m.m. så kör vi QRP
som aldrig förr!
Vi sätter upp medhavda antenner runt om i terrängen. Antennerna kan vi hänga upp
provisoriskt i träden kring klubbstugan, eller ställa upp på lämplig plats.
Tanken är att vi efter aktiviteten jämför vågutbredningen från våra respektive antenner och
frekvensband via RBN (reversebeacon.net) och genom att jämföra varandras loggar.
Vi träffas vid klubbstugan kl. 10:00 för genomgång inför aktiviteten.
Under dagen är grillen igång, samt underbar natur och badmöjligheter finns.
Alla välkomna, oberoende av klubbtillhörighet!
Närmare info och vägbeskrivning finns på www.sk0qo.se
73 de Ulf SM0DWK och Robban SM0TAE
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

8. SK0QO Kurs för amatörradiocertifikat på Södertörn
Höstens kurs är planerad till fyra helger samt en provhelg.
Helg 1: 7-8 oktober
Helg 2: 21-22 oktober
Helg 3: 11-12 november
Helg 4: 18-19 november
Helg 5: 2-3 december med repetition och provskrivning.
Samtliga träffar hålls i klubbstugan på Gålö, Haninge kommun. Tider 08.30-17.00 samtliga
dagar.
Mera info hittar du på vår hemsida: www.sk0qo.se där också anmälan kan göras.
Frågor till kurs@sk0qo.se
Välkommen till intressanta kurshelger hälsar Södertörns Radioamatörer/SK0QO!
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n
9. SK1BL Gotlands Radioamatörklubb studiebesök 11/6
11 juni kl. 1300. Ingen föranmälan. Mer info kommer att finnas på GRK
hemsida
www.grk.se.
TDE
Notisen inlagd i kalendern på ssa.se. Blletinredaktör´n
10. FRO Gotland planerar certkurs i höst
Frivilliga Radioorganisationen (FRO) avser att anordna kurs för
amatörradiocertifikat
med tänkt start i oktober 2017. Kursen genomförs som intensivkurs under tre
helger , preliminärt på Fårö Kursgård.
För mer info samt intresseanmälan kontakta Rikard Wärff tfn 34268, e-post rikwar@dzv.se.
11. SM1 radioträff 26/7
Onsdagen den. 26/7 har vi radioträff med start kl. 12.00 i Hangrebod Gothem
här på Gotland.
För att hitta dit: tag sikte på Gothems kyrka och fortsätt den vägen c:a 6 km.
Det kommer att vara skyltat hela vägen fram från kyrkan.
Tag med fikakorg och något grillbart och något att sitta på (det finns bord och
bänkar men de kan vara litet hårda).
Glöm inte att ta med ett gott humör! (Vi brukar ha mycket trevligt och mysigt)
Möjlighet att sitta inomhus vid dåligt väder finns. (Man vet ju aldrig med det här med vädret)
Så, alla ni som skulle tycka att det här är trevligt (spelar ingen roll om ni kommer från
Sverige,Gotland eller någonstans från något annat land) - JÄTTEVÄLKOMNA!!!!!
73 och 88 till er alla
Rikard Wärff SM1CQA DL1
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n
12. SK2AU Loppmarknad och amatörradioträff i Skellefteå den 19 aug.
Lördagen den 19 augusti inbjuder Skellefteå Radioamatörer
SK2AU till sedvanlig loppmarknad och amatörradioträff i
Skellefteå.
Vi håller till i totohallen på Skelleftetravet.
Vi startar kl. 10:00 och håller på fram till 15:00.
Servering av mackor, kaffe, te, läsk och varmkorv.
Vägbeskrivning och mera info finns på vår webbsida: http://www.sk2au.org
Varmt välkommen önskar Skellefteå Radioamatörer, SK2AU!
Styrelsen gm Per-SM2PDT
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

13. SM7-möte i Gärsnäs 10/6
Kallelse till distriktsmöte i SM7 lördagen den 10 juni.
Samling 12,00 för fika och mötet börjar 13,00.
Mötesarrangör är SK7MQ och mötet kommer att hållas i Kyrkans hus på Storgatan 6 i
Gärsnäs på vackra Österlen.
Välkomna önskar DL7 Bo Hasselquist.
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n
14. Bockebodaträffen 17/6
2017 arrangeras åter en stor Radioträff i Norra Skåne
Föredrag - Utställare – Loppis
Loppissäljare bokar bord, ingen kostnad.
Möjlighet till fri uppställning av husvagn/husbil redan från fredag
kväll.
Mer info och registrering www.sk7bq.com
Soldathemmet Elmetorpsvägen 12 Kristianstad
För info och bokning, kontakta Ewe SM7BHM sm7bhm@telia.com eller 070-529 2441
Mvh/Ewe SM7BHM
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör
15. SK7DD fieldday 18/6
Nordvästra Skånes radioamatörer, SK7DD, har fieldday vid dammarna i
Finnstorp söndagen den 18:e juni kl 10.
Vi sätter upp en kortvågsradio och har allmänt trevligt i den natursköna
omgivningen.
SK7DD
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n
16. Kanslinytt
Ny anropssignal och medlem
7S9AT
SA7AZQ, Kristoffer Gunnarsson
Ny anropssignal och medlem
SA6NBA
Bengt-Arne Nilsson
VÄNERSBORG
Återinträde
SM3-8199
Harald HallanderLÅNGSELE
SM6KTC
Erland Ahlén
LIDKÖPING
SM6TJJ
Anders Karlsson
LANDVETTER
Signaler med kursiv stil är specialsignaler.

Bidrag till nästa Bulletin skall vara redaktör´n
tillhanda senast onsdagen den 14/6 2017 kl 1800. Skickas
per e-post till bullen@ssa.se eller till sm1wxc@telia.com
Tfn till redaktör`n 0498-493203

