Vattensituationen i SM1 är fortfarande, trots en hel del regn, besvärlig.
Minskat ledningstryck, ransonering och bevattningsförbud. Påverkar
även kollektivtrafiken!
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1. VeteranLjuddagen 2016 3/9 i Hörby
Den 3 september är det dags för årets
VeteranLjuddag. Här kommer lite
nyheter och praktisk information.
Vi har nu startat upp ”Hörby Mellanvåg
1179 kHz” med en ID- och testslinga
för mättekniska ändamål. På VeteranLjuddagen den 3 september kommer
vi att
sända ”Rundradio” med musik. Lyssnarrapporter är mycket välkomna och
besvaras med QSL-kort om så önskas.
Om du vill ha en regnsäker försäljningsyta i ett av våra tält under
VeteranLjuddagen ber jag dig boka redan nu. Några har redan bokat och
antalet platser är begränsat. Maila bengt@telefonstationen.com. Pris per
plats i tältet är 100 kr. Som vanligt är det gratis för övriga.
Föreningen har över 3000 radiorör i lager. Dessa är nu inventerade och till
försäljning. Om du skickar dina önskemål till
radioror@veteranljuddagen.se
så kan vi plocka fram rör till VeteranLjuddagen. Inget köptvång.
Du hittar program och ytterligare information på www.veteranljuddagen.se
Hjärtligt välkomna!
Bengt Almqvist
Aktivitetsansvarig Hörby Radioförening (HRF)
Notisen finns publicerad i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

2. Nu är det DX-match som gäller. Hålls 2-4/9 i Jönköping
Det före detta DX-mötet i
Karlsborg heter numera DXmatch och kommer att för
första gången hållas i
Jönköping den 2-4 september
2016.
För mer information om mötet och anmälan, kan du gå in på webbplatsen
dxmatch.sk7ax.se. Välkomna!
Se även QTC 7-8 sid 49 samt i SSA-kalendern. Bulletinredaktör´n
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3. SK0QO - Amatörradiokurs på Södertörn okt-nov
Totalt fyra helger och en provhelg. Plats Gålö.
Tider 08.30-17.00, 1-2/10, 22-23/10, 12-13/11, 19-20/11.
Provhelg med repetitionsmöjlighet, 3-4 december
Anmäl senast den 12/9. Min ant delt 8 st.
Mer info på www.sk0qo.se
Välkommen till intressanta kurshelger!
Södertörns Radioamatörer
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

4. SK3BG 30/8 Rapport från Diggiloo
Jörgen SM3FJF berättar och visar bilder om årets Diggiloo evenemang.
Välkommen!
Styrelsen
Notisen finns publicerad i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

5. SK3GK månadsmöte 7/9 i Gävle
Gävle Kortvågsamatörer, SK3GK, har månadsmöte
onsdagen den 7 september klockan 19.00.
Vi håller till hos ABF i Gävle. Adressen är Brunnsgatan 56.
Program: SM5CCT Bengt berättar minnen från sitt
telegrafistliv. SM3AVQ, SM3CBR och SM3CLA fyller på vid behov.
Efter fikapausen blir det information från styrelsen och plats för ditt eget
bidrag.
Välkomna, hälsar styrelsen gm SM3CLA Karl-Olof
Notisen finns publicerad i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

6,SK3GK Gävle Kortvågsamatörers field-day 16-18/9
Årets andra fieldday kommer att äga rum fre-sön 16-18/9
Vi håller till i en stuga som kallas TORPET 1mil N
Sandviken.
Mer info i sept-okt-numret av vår klubbtidning ”SändarAmatören”. Tidningen kan nås från filarkivet på vår
hemsida. Sök på ”Gävle Kortvågsamatörer”. Info på vår
hemsida samt i nummer 7/8 av QTC och i SSABulletinen/kalendern.
Alla hälsas välkomna
SM3RNN Nils, SM3WEO Michael, SM3EMJ Mats
Hela notisen finns i kalendern ssa.se/kalendern. Bulletinredaktör´n

7. SK5DB öppet hus 5/9 i Nåntuna
Nu börjar vi våra aktiviteter vid klubblokalen i Nåntuna. Måndagen den 5
september (5/9) börjar vi höst terminen. Kl 18.30 sty. möte. Kl 19.00 öppet
hus. Välkomna till Nåntuna.
Måndagen den 12.e september börjar våra tekniksnackkvällar. Du som
läser till cert och behöver assistans kan komma och få hjälp med
frågetecknen. Öppet från ca 18.30. Platsen är vår klubblokal i Nåntuna.
Första och tredje Måndagen i månaden som EJ är helgdag (röd dag)
håller vi öppet i klubblokalen, andra och fjärde måndagen håller vi öppet
för tekniksnack gruppen med certstuderande som behöver assistans med
läsandet.
Vi ses de SM5MEK.
Jenny Östlund
Notisen finns publicerad i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

8. Kanslinytt
Ny anropssignal och medlem
SA6HDD Artur Martyna
GÖTEBORG
Ständig medlem
SM0UKF Martin Westman
SOLNA
Återinträde
SM5GH Bertil Weyde
06300 NICE
Ständig medlem
SM5PHU Jonas Hultin
BROMMA
Signaler med kursiv stil är specialsignaler.
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