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1. Skolelever i projektet “SSA – Amatörradio i skolan” i kontakt med den
Internationella Rymdstationen, ISS
Se artikel på ssa.se!
Bulletinredaktör´n

2. VIKTIGT SSA:s UTGÅENDE QSL-SERVICE VIKTIGT
Efter 35 år som ansvarig för alla utgående QSL har Jan SM5DJZ begärt
avlösning på grund av sjukdom. De fack och hyllor Janne haft i sin villa har
hämtats och placerats i SSA:s arkiv. Från och med nu ska alla utgående
QSL postas till SSA QSL BUREAU, c/o Eric Lund, Bastustigen 26, 546 33
Karlsborg. OBS! Alla kort ska vara sorterade i landordning! Läs även listan
över länder där det inte finns någon QSL-byrå. Du hittar listan här:
sm5djz.com. Posta inte några kort till dessa länder via SSA:s QSL-byrå
eftersom de inte kan levereras. Sök i stället på t.ex. QRZ.com om dessa stationer har
en QSL-manager. Kort till svenska stationer ska även i fortsättningen postas till SSA,
Box 45, 191 21 Sollentuna.
3. SSA-Bulletinen under jul och nyår
Årets sista SSA-Bulletin utkommer v 50 den 13/12.
2018 års första SSA-bulletin utkommer v 1 den3/1 2018.
Datumen ovan inlagda i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n
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4. SK0QO – Stor Prylmarknad i höst på Södertörn 28/10
Vi flaggar inför vår kommande prylmarknad i Handen, lördagen den
28 oktober.
Det blir samma plats som förra året. Skolan Fredrik/yrkesskolan vid
Fredrika Bremergymnasiet, Dalarövägen 64, Handen.
Vi öppnar för säljare från kl 08, YL-baren öppnar kl 09 och försäljningen startar kl 10
prick.
Du som vill boka säljbord kontakta oss via prylmarknad@sk0qo.se i god tid för att
förvissa dej om plats.
Mera info kommer att finnas på www.sk0qo.se
Välkommen hälsar Södertörns Radioamatörer /SK0QO
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

5. SM3-höstmöte 28/10
Lördagen den 28:e oktober 2017
SK3JR och DL3 inbjuder alla till höstmötet i distrikt 3
Efter mötet en guidad rundvisning på Tekniklandet
Plats Teknikland
Optands flygfält 106, 831 92 Östersund
http://teknikland.se/besok-oss/
Passning på FM 145.750 och D-Star 434.5625 Mhz
Mjukstart kl 10.30 med fika och kaffebröd
Lunch och dryck till självkostnadspris.
Har du något du vill ta upp? Kontakta sm3gdt@ssa.se
Mer info finns på SSA:s hemsida distrikt 3.
Välkomna de SK3JR och DL3 SM3GDT/Hans
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

6. SK3BG 24/10 "ARISS”
Skolprojektet i kontakt med ISS.
Skolprojektet avrundas med kontakt till yttre rymden. Jörgen SM3FJF berättar hur
det gick till.
Välkommen!
Styrelsen
Notisen finns i kalenderns på ssa.se. Bulletinredaktör´n

7. 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 sm6xsg@ssa.se.
Intresse mottages tacksamt via sm6xsg@ssa.se
73 de SM6XSG/Sergej
8. SK7SSA-SK7CA/R söker Bulletinoperatörer
Kalmar-bullen behöver fler operatörer minst 1 i höst då en av oss två
jobbar vissa söndagar. Har du 30-40 min att spendera som operatör kl
09.00 söndagar, blir det 3 operatörer så blir det var tredje söndag.
Det går bra att läsa bullen från annan ort, bara att man har bra
sänd/mottagning på Kalmar repeatern R0.Vid jul slutar jag efter
sammanlagt 20 år som operatör på R0 Kalmar, 8 jan 2018 är det 10 år i
denna vändan som operatör.
Operatör SM7NNJ Sven-Åke "Nenne"
9. CQ JOTA, CQ JOTA från SK7RN, på Öland
JOTA Jamboree om the air, och även Jamboree on the Internet,
ordnas helgen 20-22 oktober, och då får gärna rikta antennerna
mot Färjestaden på Öland. Där finns scouter från NSF,
Nykterhetrörelsens Scoutförbund, och Öland Radioamatörer, SK7RN. Lyssna efter
oss, på de olika KV-frekvenserna. Välkommen att söka ölänningarna i etern hälsar
SM7NJD Åke.
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

10. Kanslinytt
Ny anropssignal
SC2BYN
SM0C

SA2CKY, Lars Salander
SM0TAE, Robert Malmqvist

Signal i kursiv stil = specialsignal

Bidrag till nästa Bulletin skall vara redaktör´n
tillhanda senast onsdagen den 25/10 2017 kl 1800.
Skickas per e-post till bullen@ssa.se eller till
sm1wxc@telia.com
Tfn till redaktör`n 0498-493203

