På grund av den svåra torkan denna sommar
gäller bevattningsförbund även för midsommarstången!

BULLETINREDAKTÖR´N ÖNSKAR ALLA EN SKÖN SOMMAR!
Kom ihåg sommarbulletinerna och välkomna till höstterminen 17/8!
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RIKS-QTC
1. Bulletintider t o m 17/8
2. Möt högsommaren och Europas radioamatörer i Friedrichshafen!
3. SF100SAI QRV 13 juli
4. SK0QO Stor Prylmarknad i Handen i höst
1. Bulletintider t o m 17/8
Sommaren närmar sig! SSA-Bulletinens sommarsschema ser ut som följer:
Två sommarbulletiner ges ut: 6 juli och 27 juli.
Första Bulletinen för höstterminen ges ut den 17 augusti.
Bulletinredaktör´n
2. Möt högsommaren och Europas radioamatörer i Friedrichshafen!
Som en variation till det svenska midsommarfirandet kan du ta en tur ner till
Friedrichshafen vid Bodensjön för Europas största amatörradioässa. Runt 250
utställare med de senaste nyheterna från alla tillverkare och ett jätteloppis
huserar i utställningshallarna under dagarna 24-26 juni. SSA finns på plats med
egen monter för att svara på frågor och locka amatörer till Sverige och våra
besöksstationer.
Vi ses i Friedrichshafen! Hans-Christian SM6ZEM
3. SF100SAI QRV 13 juli
Den 13 juli från cirka 10:00 – 16:00 kommer vi att aktivera specialsignalen
SF100SAI. QTH blir radiobunkern i Boden där vi firar att det är 100 år sedan
radiobunkern byggdes. Vi kommer att försöka vara aktiva på flera band. I första
hand är vi aktiva på SSB. Frekvenser som vi försöker aktivera är 3710, 7110 och

14210 +- QRM. Vi kommer även att aktivera 2 meter. Finns önskemål så kan vi
även köra telegrafi!
Vi kommer att uppdatera med information på Facebook BODEN RADIO –
FÖRST I ETERN.
Hälsningar
Lennart Jansson
SM2EUO
4. SK0QO Stor Prylmarknad i Handen i höst
Planera in Lördagen den 29 oktober kl 10.00-14.00
Mera info i kommande QTC, bulletiner och på www.sk0qo.se.
För bordsbokning och frågor kontakta prylmarknad@sk0qo.se
Välkomna i höst!
Södertörns Radioamatörer - SK0QO

REGIONALA QTC
5. SK2TT Fieldday på Åmselebasen 29-31/7
6. SK4BM - Stora Björnmötet avhålles i år för 51:a gången 1-3/7
7. Kanslinytt
5. 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
6. 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.
Hela notisen finns i kalendern på ssa.se/events.
Bulletinredaktör´n

7. Kanslinytt
Ny anropssignal och medlem
SA2EKG
Jan Löfgren
LULEÅ
SM5-8377 Johan Carlsson
ALMUNGE
Ny anropssignal
SE6MILL
SK6WW, Lake Wettern DX Group
Signaler med kursiv stil är specialsignaler.

Bidrag till första sommarbulletinen skall vara redaktör´n
tillhanda senast onsdagen den 6 juli.
Skickas per e-post till bullen@ssa.se
Tfn till redaktör`n 0498-493203

