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1. Scandinavian Activity Contest SSB 14-15/10

SAC SSB-delen genomförs 14-15/10 kl 12 – 1159 UTC (OBS tiden!)
Regler finner Du på http://www.sactest.net/blog/rules/
Alla är välkomna att delta. Ju fler vi är desto större möjligheter att
visa att vi kampanda är stor och att segern är vår!
Varje poäng vi kämpar ihop är en poäng närmare seger.
Ställ upp – kämpa - vinn!
73 de Leif SA7CHU (SB7W)
Contestspaltsredaktör
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Texten redigerad av Bulletinredaktör´n.

2. ARMV i Portugal inbjuder till radiomässa 26/11
Den traditionella radiomässan i Moscavide Lissabon, arrangerad av A.R.V.M.,
Associação de Radioamadores da Vila de Moscavide, hålls i år den 26
november kl 10-17 lokal tid.
SSAs medlemmar har i många år inbjudits till evenemanget med det är
Bulletinredaktionen obekant huruvida några svenskar besökt mässan.
Mässan hålls i Portugisiska Institutet för idrott och ungdom. Ta Dig en tur till
Portugal med rig och besök mässan! Kom ihåg goldbagen med en järntia och
en putter!
Mer info finns på http://www.arvm.org/fr17.htm
Bulletinredaktör´n

3. 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 10 på sidan 39 eller SSA:s hemsida
www.ssa.se
Vi önskar ditt förslag senast 10 oktober.
För valberedningen
Robert Malmqvist/SM0TAE
(Sammankallande)
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8. SK7DD månadsmöte 11/10
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4. SM0 klubbledarträff 5/10
Distrikt 0 skall ha klubbledarträff för distriktets klubbledare den 5/10 kl 18:30
uppe på SSAs kansli i Sollentuna. Kallelse och agenda kommer att skickas ut
till alla klubbar. Anmälan görs som vanligt till Sm0zeu@ssa.se
SM0ZEU Ann, DL0
Notisen finns i kalenderns på ssa.se. Bulletinredaktör´n
5. SK3BG 3/ 10 DX-ing med en EWE-antenn
Sven-Åke Heinemo berättar om egen utvecklad antenn och DX-ing.
Välkommen!
Styrelsen
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

6. SK3GK träffar Missing People 4/10
Gävle Kortvågsamatörer, SK3GK, har månadsmöte onsdagen den 4
oktober klockan 19.00.
Vi håller till hos ABF i Gävle. Adressen är Brunnsgatan 56.
PROGRAM: Information om Missing People.
Per Holm och Stefan Olsson kommer och informerar oss om Missing People och
deras verksamhet.
Efter fikapausen blir det information från styrelsen och plats för ditt egna bidrag.
Välkomna, hälsar styrelsen gm SM3CLA Karl-Olof
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

7. SK6IF deltar i kulturvecka 7-8/10 i Lysekil
Lysekils Sändareamatörer SK6IF kommer att liksom tidigare
år vara med på Lysekils Kulturvecka 7-8 oktober. Nytt för i år
är att vi inför publik visar filmen ”Amatörradion i den nya
tiden” på storbild den 8/10 kl. 13.
Medlemmar från SK6IF svarar därefter på frågor och berättar
om vår lokala förening.
73 de Hans-Christian SM6ZEM
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör

8. SK7DD månadsmöte 11/10
Nordvästra skånes radioamatörer, sk7dd, bjuder in gamla och nya
medlemmar till månadsmöte med ämnet "MCHF Free DV på kortvåg" den 11
oktober kl 19:00 i studiefrämjandets lokaler i Helsingborg.
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

9. Kanslinytt
Ny anropssignal och medlem
SA7NIC
Carl-Martin Adlerstierna
SM2-8417
Roger Ström
Ny medlem
SA7SWA
Simon Waldner

JÖNKÖPING
VILHELMINA
LOMMA

Signaler med kursiv stil är specialsignaler.

Bidrag till nästa Bulletin skall vara redaktör´n
tillhanda senast onsdagen den 4/10 2017 kl 1800. Skickas
per e-post till bullen@ssa.se eller till sm1wxc@telia.com
Tfn till redaktör`n 0498-493203

