SE0MILA – kör dem så det ryker!
Kan det månne vara del av SK0QOs styrelse som värmer
häckarna på milan?
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1. SAC CW 17-18/9
Se SK3BG/contest för regler, tider mm.
2. MT SEPT 18/9
Se SK3BG/contest för regler, tider mm.
3. Södertörns Radioamatörer, SödRa, aktiverar signalen SEØMILA
24-25/9
Hembygdsföreningen Gålö Gärsar, tänder för 6:e
gången en kolmila på Noors täppa på Gålö.
Årets kolmila är storskalig med ca 50 kbm björkved
och som beräknas ge ca 15 kbm kol av god kvalitet.
Milan tänds 21 september och körs med en kontrollerad process under ca
10 dagar. SödRa är medlem i Gålö Gärsar och kommer som ett bland
många andra inslag att visa amatörradio under lördagen och söndagen 24
– 25 september. Vi kommer att finnas på 3633 kHz +/- QRM mellan kl
10.00 – 16.00 SNT med eventuella avbrott under andra deltagares
aktiviteter. Ett QSL-kort kommer att skickas till loggade stationer. Gärs är
för övrigt en fisk och ungdomarna på Gålö kallades i gamla tider för

Gärsar i motsats till fastlandsungdomarnas Kråkor.
Du är välkommen att komma ut och titta på milan och aktiviteterna. Annars
”SE NOLL MILA” men kör den på radion!
73 de
Södertörns Radioamatörer
genom
Robban SM0TAE
Hela notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

4. Stor Prylmarknad i Handen, lördagen den 29 oktober
Vår traditionsenliga prylmarknad närmar sig.
Vi kommer även i år hålla till i Handen. Fredrika
Bremergymnasiet, yrkesskolan. Det är i år nya lokaler
som ligger ett stenkast från gamla stället Fredrik.
Adress Dalarövägen 64 Handen.
Det blir gott om plats för besökare, utställare och YL-bar.
Vi slår upp portarna för säljarna kl 08.00, vår eminenta YL-bar öppnar kl
09.00 och försäljningen startar kl 10.00 prick.
Det blir ett inträdeslotteri med fina vinstchanser på biljetten.
Du som vill sälja eller har frågor, hör av dej med bordsbokning till
prylmarknad@sk0qo.se
Närmare info finns på www.sk0qo.se
Välkommen att fynda!
Södertörns Radioamatörer - SKØQO
Hela notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n AC C
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5. SK0QO - Resa i världsrymdenvia Gålö 21/9
Onsdagen den 21 september. Plats klubbstugan på Gålö
i Stockholms södra skärgård.
Vi far ut i rymden tillsammans med Gunnar SM0BYO
som är amatörastronom.
Han har sysslat med detta under många år och det ska bli intressant att
kolla bland alla stjärnor och galaxer. Det blir berättelser och bildvisning.
Mötet börjar kl 19.30, fika finns från kl 19.00.
Alla välkomna oberoende av klubbtillhörighet.
Vägbeskrivning hittar du på www.sk0qo.se
Södertörns Radioamatörer
6. SK0QO - Amatörradiokurs på Södertörn okt-nov
Totalt fyra helger och en provhelg. Plats Gålö.
Anmäl senast den 12/9.

Mer info på www.sk0qo.se och i kalendern på ssa.se.
Välkommen till intressanta kurshelger!
Södertörns Radioamatörer
Hela notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

7. SK0ZS en kväll om telekrig och flygvapnet 6/10
Infokväll om ”Telekrig i allmänhet och Flygvapnet i synnerhet”
hos SL0ZS torsdagen den 6/10 kl 1800 i våra lokaler i Grimsta,
Vällingby. Färdväg http://stockholm.fro.se/f44-grimsta
Föranmälan till jan.lennstrom@fro.se. Begränsat antal platser.
Med vänliga hälsningar
Jan Lennström tel 0738-18 39 65
Hela notisen finns i kalendern ssa.se. Bulletinredaktör´n

8. SK3BG 20/9 Radiopirater från Carribien
Markku SM3LDP ger unik presentation om karibiska radiopirater på 50talet.
Välkommen!
Styrelsen
9. 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
10. SM 4 Höstmöte 1/10
Härmed kallas medlemmarna till distriktsmöte 4 distriktet den
1/10 11.00, samling för fika 10,30
Plats Ordenshuset Hvilan Slottsvägen 2 Forshaga
Karlstads Sändare Amatörer SK4AV och DL4 SM4IVE
hälsar er välkommna.
Vi bjuder på enklare förtäring
Programpunkt: SM4GGC Stig-Åke har lovat att berätta om norrsken
Mvh Lars SM4IVE DL4
11. SK5BN har radiomässa 15/10 i Norrköping
RADIOMÄSSA med loppis i Norrköping lördagen den 15 oktober kl 10-13.
Mer info kommer under september.
Upplysningar och bordsbokning enklast genom bokning@sk5bn.se
Hälsar Janne SM5TJH
Hela notisen finns i kalendern ssa.se. Bulletinredaktör´n

12. SK5SM – SK7AX gemensamt möte medlemsmöte 20/9
Nästa medlemsmöte i Motala Sändaramatörer –SK5SM är tisdag den 20
september (obs dag) med studiebesök hos SVARK (Södra Vätterbygdens
Amatörradioklubb) SK5AX i Jönköping och deras nya QTH. Vill du följa
med – anmäl dig på inform@sk5sm.se och ange om du kan erbjuda skjuts
för samåkning. Anmälan senast FREDAG DEN 16/9 kl. 18. Deltagarlista
skickas ut därefter!
73 de SM5BVV Morgan
13. SM6 möte och loppis hos SK6LR 1/10 i Lidköping
SK6LR loppis med distriktsmöte den 1/10 2016 i Hasslösa.
Den 1/10 kl 09,00 startar loppisen hos SK6LR, ta med vad du har att sälja
eller kom och handla. ca 13.00 kommer det att bli distriktsmöte.
Mer info på distriktssidan på SSA.se
Bosse SM6YRB
Hela notisen finns i kalendern ssa.se. Bulletinredaktör´n

14. Kanslinytt
Ny anropssignal och medlem
SM7-8386 Karl-Erik Eriksson
Ny anropssignal
SE5Y
SA5LKC, Joakim Lind
Återinträde
SM6MLI Hans Turesson
SM6RBC Ingemar Åhs
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Signaler med kursiv stil är specialsignaler.

Bidrag till nästa Bulletin skall vara redaktör´n
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