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1. 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

2. Valberedningen önskar förslag på revisorer inför årsmötet på Fårö
2017
SSA valberedning önskar förslag på kandidater till revisor. Vi tror
att det är en fördel om kandidaterna finns nära kansliet dvs. i
Stockholmsområdet. Vi ser dock inte detta som ett krav, då mycket av arbetet går att sköta på distans. För information om övriga
kandidater och kontaktuppgifter till valberedningen, se QTC nummer 9 på sidan 29.
Vi önskar ditt förslag senast 15 oktober.
För valberedningen
Robert Malmqvist/SM0TAE
(Sammankallande)
Notisen finns som påminnelse i kalendern på ssa.se fram till den 15/10

3. Förhandsinformation om årsmötet 2017 på Fårö

SSA:s Årsmöte 2017 äger rum på den magiska ön Fårö valborgsmässohelgen d.
28 – 30 april och ger dessutom möjlighet att vara kvar t.o.m. 1 maj.
Förutom årsmötet får man vara med om intressanta föredrag, utställningar, rundtur, medföljarprogram, konsert och diverse tävlingar. Detta är ett utmärkt tillfälle
att ta med familj och husdjur.
Fårö Kursgård, där vi kommer att hålla till, finns på ett område med närhet till alla
aktiviteter – boende, mat, pub, lekplats för barn, parkering, uppställning av husvagnar och husbilar, utställningslokal och konferenslokal.
Det finns möjlighet att låna cyklar för att på egen hand se vad Fårö har att erbjuda.
På Fårö finns t.ex. möjlighet att besöka Ingmar Bergmancentret.
Till Fårö kommer man via Gotland och dit kommer man med flyg eller Destination
Gotlands färja som avgår från antingen Nynäshamn eller Oskarshamn. Just nu
pågår förhandlingar för att få till ett bra paketpris och samma gäller för flyget. Ni
som kommer med bil tar sig till Fårösund på norra Gotland och där tar man vägfärja till Fårö.
Mera information kommer på årsmötets hemsida: www.ssa2017.se
73 önskar Gotlands Radioamatörer som hoppas att ni får en trivsam Valborgsmässohelg med många fina naturupplevelser.

4. SL-Testen 12/11
SL-Testen är FRO:s egen radiotävling. Syftet är att entusiasmera trafik till och från SL-stationer. SL-Testen 2016 går
lördag 12 november. Testen är indelad i olika klasser för
Telegrafi, SSB telefoni och Digitalt. Regler för testen finns
publicerade på www.fro.se/amatörradio. Självklart får icke
SL delta också!
Välkommen!

REGIONALA QTC
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9. Kanslinytt

5. SK3BG 27/9 Contesting
Janne SM3CER introducerar oss till radiotävlingar med rubrik “Getting
started Contesting”.
Välkommen!
Styrelsen
6. SK3BG 4/10 Hallo trafikant
Mats SM3KDY ger oss trafikguidning.
Välkommen!
Styrelsen
7. 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
8. 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

9. Kanslinytt
Ny anropssignal och medlem
SA7JEL
Jonas Elofsson
RAMDALA
Ny anropssignal
SB7S
SM7PXS, Örjan Johansson
Ständig medlem
SM0JST
Thomas Einar
HÄSSELBY
Signaler med kursiv stil är specialsignaler.

Bidrag till nästa Bulletin skall vara redaktör´n
tillhanda senast onsdagen den 28/9 kl 18,00
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