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1. SSA-Bulletinens sommaruppehåll
Sommarbulletinerna utges den 5/7 och 2/8. Stoppdatum = utgivningsdatum!
OBS. Bulletinredaktionen har börjat lägga upp Sommarbulletinerna. Välkommen med
bidrag redan nu!
Höstterminens första Bulletin utkommer v 34 onsdagen den 23 augusti.
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

2. 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.
3. Besöksstationen SI9AM i Utanede - Åk inte förbi, när du åker förbi i sommar
Varmt välkommen till besöksstationen SI9AM i
Utanede, Bispgården.
QTH är beläget ca 200 meter från den
Thailändska paviljongen och i samma byggnad
finns möjlighet till övernattning till en billig penning.
Alla sändaramatörer är välkomna att på plats kunna köra radio med signalen SI9AM.
Mer information hittar du på www.si9am.com
I samband med stort jubileumsfirande i den Thailändska paviljongen i sommar,
håller vi ÖPPET HUS på SI9AM den 18 och 19 juli, mellan kl 10.00 till 17.00.
Sommarhälsningar och välkommen till SI9AM hälsar SM3FJF Jörgen.
Notisen finns i kalendrn på ssa.se. Bulletinredaktör´n

4. Besöksstationen SK6RM på Radiomuseet i Göteborg nu i drift
SSA:s fjärde besöksstation är nu officiellt i drift. Du kan därför planera in ett besök på
det magnifika radiomuseet under din semesterresa och boka in dig på radiostationen.
Detaljer för våra besöksstationer hittar du på vår webbplats ssa.se under fliken
Amatörradio.
Hans-Christian SM6ZEM
5. Besöksstationen SK0TM stängd under juli-augusti
Vill härmed meddela att SSA´s besöksstation SKØTM på
Tekniska museet i Stockholm inte kommer att ha öppet under
juli och augusti 2017. Orsaken är ombyggnader på 4:e
våningen, som stör verksamheten.
Från och med 3:e september öppet onsdagar kl 17-20 samt löroch söndagar kl 11-17.
Bengt Svensson SMØUGV
Stationsansvarig
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n
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6. Fieldday 8SØDAY på Södertörn
Lördagen den 2 september 2017 kl 10 - 17
En gemensam fieldday för alla klubbar inom SMØ.
Platsen är på Gålö - SK0QO:s klubb-QTH
Boka redan nu denna dag för en av årets största aktiviteter i SMØ.
Det är ett antal klubbar inom distriktet som anordnar denna.
Programmet är under utformning. Det blir bl a:
SDR-radio, Remotekörning, Telegrafitävlingar, Rävjakt, Tipsrunda.
Demo av ATV, Digitala moder, WSPR, QRP-mobil, Drakantenner.
Föredrag av SM0JZT, Tilman samt besök av Limmared elektronik o data.
Bakluckeloppis. (om du vill sälja kontakta sm0fdo@comhem.se så ordnar vi plats)
Radiokörande av alla slag.
Underbar natur och badmöjlighet.
mm.
Upprop/Inbjudan till samtliga klubbar i SMØ:
Visa upp något från din klubb, någon aktivitet eller presentera verksamheten!
Vi vill ha med så många klubbar som möjligt. Anmäl klubbens deltagande till:
SM0OTX Gunnar
070-6887390 eller e-mail gunnar.tornqvist@xyleminc.com så ordnar vi plats.
Mera info kommer att finnas på de olika klubbarnas hemsidor.
Alla intresserade är välkomna på fieldday oberoende av klubbtillhörighet, med eller
utan certifikat!
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

7. SK0QO - Stor Prylmarknad i höst på Södertörn.
Vi flaggar inför vår kommande prylmarknad i Handen, lördagen
den 28 oktober.
Det blir samma plats som förra året. Skolan Fredrik/yrkesskolan vid
Fredrika Bremergymnasiet, Dalarövägen 64, Handen.
Vi öppnar för säljare från kl 08, YL-baren öppnar kl 09 och försäljningen startar kl 10
prick.
Du som vill boka säljbord kontakta oss via prylmarknad@sk0qo.se i god tid för att
förvissa dej om plats.
Mera info kommer att finnas på www.sk0qo.se
Välkommen hälsar Södertörns Radioamatörer /SK0QO
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. 7SØSFJ (SK0QO & SK0ZA) Fyrhelg 19-20 aug
Fyrhelg på fyrskeppet Finngrundet vid Vasavarvet, Djurgården
Stockholm från lördag 19/8 kl 08:00 till söndag 20/8 kl 17.
Denna helg aktiveras fyrar och fyrskepp från hela världen.
Mera info och anmälan/deltagarlista på https://lighthouseweekend.international .
7S0SFJ aktiveras av operatörer från SK0QO och SK0ZA.
Alla är välkomna att besöka oss, det är inget inträde till museifartygen.
Vi finns ombord på isbrytaren Sankt Erik.
Mera info kommer på resp hemsida sk0za.se och sk0qo.se där du också kan anmäla
din medverkan på Finngrundet.
Notisen finns i kalendern på ssa.se. bulletinredaktör´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. SK7OL loppis och bakluckeloppis 2/9
Åby Radioklubb ordnar loppis och bakluckeloppis vid Agentastället i Klippan
lördagen den 2/9 frän kl 10. Ingen föranmälan, ingen avgift.
Kaffe, bröd och korv försäljes!
73 de Olle
14. Kanslinytt
Ny anropssignal och medlem
SA0HPE
Håkan Persson
ÄLTA
SA0KDP
Cornelis Luttik
STOCKHOLM
SA0KNI
Henrik Westerberg
TÄBY
SA0LST
Lennart Stålberg
ENEBYBERG
SA0PAG
Per-Arne Granström TULLINGE
SA3EEE
Erik Hedlund
BJÄRTÅ
SA3SHN
Håkan Norlander
GÄLLÖ
SA4RJN
Joacim Nilsson
HALLSBERG
SA5JUS
Juliusz Sokolowski
UPPSALA
SA5VOX
Karl Hill
LJUNGSBRO
Ny anropssignal
SA0MRC
Marcus Hammar
STOCKHOLM
SA0SOA
Sven-Olof Aronsson SEGELTORP
SA3PRD
Petter Rodhelind
KROKOM
SA5TBA
Johan Carlsson
ALMUNGE
7S50AW
SK6AW, Hisingens Radioklubb
SM6D
SM6DID, Kenneth Wikberg
Ny anropssignal och medlem
SA0NAE
Jean-Pierre Essad
JOHANNESHOV
Ny anropssignal
SA7FKR
Friedrich Krischke
BACKARYD
Ständig medlem
SM0SWD
Hans Nottehed
BROMMA
Signaler med kursiv stil är specialsignaler.

Bidrag till Sommarbulletin nr 1 skall vara redaktör´n
tillhanda senast onsdagen den 5/7 2017 kl 1800. Skickas
per e-post till bullen@ssa.se eller till sm1wxc@telia.com
Tfn till redaktör`n 0498-493203

