Vid Europamästerskapen i Radiopejlorientering i Litauen vann
svenska M70-laget guld i 144MHz klassisk stil den 7 september.
Gunnar Svensson SM0-6689 tog även brons individuellt.
Svenska M70-laget består av Gunnar Svensson SM0-6689,
Bo Lenander SM5CJW samt Leif Zettervall SM5EZM.
Foto SM5FUG.
Bulletinredaktionen gratulerar!
Bilden tagen under nationalsången, därför de allvarliga minerna!
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1. Revision av Bulletinens sändningsschema
Samtliga DL har fått uppdraget att kolla upp sina respektive Bulletinstationers
sändningstider, QRG mm. Förbered klubbens Bulletinansvarige att avge en korrekt
rapport till DL! Rapport till Bulletinredaktionen senast den 20/9!
Bulletinredaktör´n

2. Information från valberedningen inför årsmötet i Eskilstuna 2018
SSA:s valberedning önskar ditt förslag på kandidater till kommande val under
årsmötet 2018.
För information om poster som skall väljas och kontaktuppgifter till
valberedningen, se QTC nummer 9 på sidan 42 eller SSA:s hemsida
www.ssa.se
Vi önskar ditt förslag senast 10 oktober.
För valberedningen
Robert Malmqvist/SM0TAE
(Sammankallande)
3. SK7RN Ölands tvåmetersrepeatrar länkade.
Ölands Radioamatörer, SK7RN, har tre tvåmetersrepeatrar: i Böda i norr
på 145 750 MHz, i Borgholm på 145.6625 MHz och i Mörbylånga i söder på
145.625 MHz.
I går, den 5 september, driftsatte klubben ett radiolänknät som kopplar
samman repeatrarna. Om du öppnar någon av tvåmetersrepeatrarna startar
alla tre. Du hör en identifieringssignal. När du hör ett anrop över den
repeater du lyssnar på, tryck in PTT och svara. Det du sänder hör över
hela Öland, ner till norra Blekinge och några mil in i Småland upp emot
Västervik i norr. Vid bra konditioner går även Gotland in.
Klubben arbetar just nu med slutjusteringar av repeatern i Mörbylånga,
där en antenn ska bytas och smärre justeringar av logiken återstår.
Länkningen av repeatrarna har gjorts för att dels kunna motsvara
kommunernas önskemål om ett fungerande krisnät i händelse av att
långvarigt el- och teleavbrott, dels för att få ett stort
täckningsområde och därmed öka sannolikheten för att den som gör ett
anrop får tillräckligt många lyssnare och därmed kan få svar på anropet.
För mer information se http://www.sk7rn.se/
Välkomna hälsar
Ölands Radioamatörer SK7RN
4. Dags för årets största tävling – SAC 16/9-17/9

CW-delen av Scandinavian Activity Contest äger rum från lördagen den 16
september 1200 UTC till söndagen den 17 september 1159 UTC. Var med och slåss
för Sveriges ära! Finland vinner nästan alltid telegrafidelen, men om vi alla ställer upp
och kör så många timmar vi orkar med (och några till) så har vi absolut en chans att
slå finnarna. Alla deltagares poäng räknas så dina poäng är viktiga! Det finns sju
klasser att deltaga i. Ni som inte anser er behärska telegrafi tillräckligt för att deltaga i
CW-delen får en chans 14-15 oktober då SSB-delen av SAC-testen genomförs!
Fullständiga regler hittar ni på sactest.net/blog/rules.

5. Landet runt – lite påminnelser om aktiviteter
Bulletinredaktionen har en hel drös notiser som väntar på publicering ända in i maj
2018! De är inte bortglömda. Nedanstående skall ses som förhandsinformation.
Notiserna dyker upp i Bulletinen efterhand som de börjar bli aktuella.
3/10 SK3BG DX-ing med en EWE-antenn

5/10 SM0-möte
10/10 Sista dag för inlämning av förslag till SSAs valberedning SSAs valberedning
14/10 SK5BN radiomässa
14/10 SM4-möte
28/10 SK0QO prylmarknad
Hela 2017 SC4ØVIC – Fira vår kronprinsessas 40 års-dag – kör SC40VIC!

Det finns många fler notiser i lager som inte redovisas här. Aktiviteter i maj nästa år
(ej inlagda i kalendern av Bulletinredaktionen) är lite väl tidiga att börja prata om just
nu.
SK3BG har en föredömlig ”lagerlista” för hela detta år. Efterföljansvärt.
Bulletinredaktör´n tillika kalenderredaktör´n
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6. SK0QO Amatörradiokurs i Haninge påminnelse
Kurs för amatörradiokurs startar helgen den 7-8 oktober på Gålö,
Haninge kommun.
Vi har plats för ytterligare några deltagare så passa på!
Mera info och anmälan sker på www.sk0qo.se
Välkomna!
Södertörns Radioamatörer
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

7. SK4TL HAMLOPPIS 16/9
Lördag den 16 september, plats Ölmbrotorp norr om Örebro.
Insläpp besökare kl 11.00. Som vanligt finns fika och enklare
förtäring. Säljare släpps in från kl 09. Passa på nu och leta fram
prylar att sälja. Du bokar bord av mig lättast via ett mail till
sm4rgd@gmail.com Senaste info vägbeskrivning m.m. hittar du på www.sk4tl.com
Alla hälsas välkomna
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

8. SK5BN Amatörradiomässan i Norrköping
sker lördagen den 14 oktober mellan kl 10-13 på samma plats som förra
året. Entré 40:Cafeterian öppnar redan kl 9.
Du som önskar utställarbord, bör snarast boka via E-post:
bokning@sk5bn.se
Se vidare www.sk5bn.se hälsar Christopher SM5YLG
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

9. SK7DD studiebesök i Köpenhamn 23/9
Nordvästra Skånes Radioamatörer, SK7DD, inbjuder gamla och nya
medlemmar till studiebesök på Experimentariet i Köpenhamn den 23/9.
Senaste anmälan 17/9 september till anmalan@sk7dd.se. Se hemsidan för
mer info.
10. SK6YS söker operatörer 21-22/10
Jag söker en eller flera operatörer till aktivering av SK6YS, Johanneberg &
Kortedala scoutkår.
Vi kommer att hålla till vid Mjörns södra strand i JO69EU. Datum: 21-22
Oktober.
Undertecknad kommer att rigga redan kvällen den 20 oktober.
Frågor besvaras via ssa-mail.
Intresse mottages tacksamt via ssa-mail.
73 de SM6XSG/Sergej
11. Kanslinytt
Ny anropssignal och medlem
SM6-8415 Henrik Larsson
SKENE
Ny anropssignal
SG3BED SA3BED, Mikael Olsson
SK0RMT SK0MT, TSA Täby Sändaramatörer
SC6AS
SM6RXZ, Erik Sandwall
Ständig medlem
SA6CFB
Rolf Weglin
BORÅS
Ny anropssignal och medlem
SA7RAO Olaf Radeke
LUDVIGSBORG
Signaler med kursiv stil är specialsignaler.

Bidrag till nästa Bulletin skall vara redaktör´n
tillhanda senast onsdagen den 20/9 2017 kl 1800. Skickas
per e-post till bullen@ssa.se eller till sm1wxc@telia.com
Tfn till redaktör`n 0498-493203

