Egenbygge från tidigt femtiotal, i en matlåda av aluminium och plexiglas; En dåtida klassisk
transceiver, beskriven i tidskriften ”Populär Radio, 1950, nr. 10”. Kurt, SM2DXH körde ett antal
QSO:n över några mils avstånd. QRO behövdes…. Varpå ett PA, beskriven i någon amerikansk tidskrift blev till också. Kurt visade upp detta i samband med FURA:s uppstartsträff i
augusti.
En fin kontrast till dagens egenbyggen med microprocessor. Samma bakgrundstanke… Att
själv bygga och testa…
(Duktiga gubbar i FURA men ni får se upp för huggarlagen!)
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1 SSA:s 90-årsjubileum har avslutats
Under det senaste året har totalt över 7000 QSO körts med specialsignalerna SC9ØSSA och SJ9ØSSA på de flesta moder.
Följande operatörer har ställt upp:
SM7HZK - SM7RYR - SK3PH - SM0BYD - SM4DDS - SM7LZQ SM7HVQ - SM3WMU - SB7W - SA3BYC - SM5YRA - SA7ATK SM5XSH - SA6AQP - SK0MG/p - SM6JSM
Tack till alla operatörer för gott samarbete och för att ni ställde upp!
Vi firar i år även Konungens 70-årsjubileum, och den som vill köra med SK7ØCG
fram till den 31 december är välkommen att kontakta Bo sm7hzk@ssa.se ! SSA
står för QSL-kort och QSL-avgift.
73 SM7HZK Bo Hasselquist

2 Bulletinredaktionens jullov = Ditt jullov!
Redaktionen tar i år långt jullov!
Årets sista Bulletin kommer ut den 14 december.
2017 års första Bulletin utkommer den 4 januari.
Klubb/distrikt som kanske har någon aktivitet under jullovet kan anmäla
detta till Bulletinredaktör´n så lägger jag ut texten i kalendern.
Bulletinredaktör´n
Datumen ovan inlagda i kalendern. Bulletinredaktör´n
3 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!
Hela notisen finns i kalendern ssa.se. Bulletinredaktör´n
4 Inbjudan till hamloppis i Lissabon 27/11
Den årliga inbjudan till ARVMs (Amateur Radio Association of Moscavide) hamloppis i Lissabon ramlade ner i Bulletinredaktionens inkorg häromdagen. Passa
på att besöka dem när Du ändå är i Lissabon!
Ham Radio Lisbon Portugal hålls den 27/11
All relevant info om detta event finns på http://www.arvm.org/fr16.htm
Bulletinredaktör`n
5. Specialsignaler
SSA har fått förfrågningar angående specialsignaler och deras distriktstillhörighet.
-Måste jag byta specialsignal för mitt sommar-QTH om jag flyttar till ett annat distrikt?
-Jag avser att delta i tävlingar från flera QTH i olika distrikt. Måste jag ha
en specialsignal för varje distrikt?
Eftersom specialsignaler inte har unika suffix kan siffran inte ändras. För att undvika onödig administration med specialsignaler accepterar vi, med omedelbar
verkan, att en tilldelad specialsignal får .användas även vid trafik från andra distrikt.
Eventuella frågor till signal@ssa.se !
SM6JSM Eric
6. VUSHF-redaktör sökes
Håkan SM7WSJ söker en efterträdare som spaltredaktör till VUSHFSpalten.
Se QTC 11 sid 37.
Bulletinredaktör´n
7. Valberedningens förslag till 2017 årsmöte
På sid 29 i QTC nr 11 presenterar valberedningen ett enhälligt förslag till
val vid SSAs årsmöte på Fårö 2017.
Bulletinredaktör´n
8. QSL till småländerna
Janne SM5DJZ meddelar i QTC nr 11 sid 24 att stoppdatum för QSL i år är
den 11 november!
Bulletinredaktör´n

9. Anmäl Din repeater till listan
Hej, har ni under sommarens repeaterarbeten kommit ihåg att uppdatera i listorna. Vi strävar efter att listorna skall vara så kompletta som
möjligt för att öka aktiviteten, men då behöver vi er hjälp.
Använd i första hand länken på repeatersidan för att göra din ändring
på SSA eller på http://sk6ba.se/repeater/karta/
Repeaterfunktionär i SSA Urban SM5OXV och listansvarig Dan
SM6TZL
Repeaterfunktionär i SSA.
SM5OXV Urban Ohlsson ÄRLA
.
REGIONALA QTC
10. SK3BG 15/11 En kväll om spel och dobbel
11. SK7DD möte i Helsingborg 16/11
12. Kanslinytt
linytt
10. SK3BG 15/11 En kväll om spel och dobbel
Markus SA3BPG och Joel SA3BRX visar gamla och nya datorspel.
Välkommen!
Styrelsen
11. SK7DD möte i Helsingborg 16/11
Nordvästra Skånes Radioamatörer bjuder härmed in gamla och nya
medlemmar till halvårsmöte onsdagen den 16:e november kl 19:00 i
studiefrämjandets lokaler i Helsingborg. På dagordningen står budget
och medlemsavgift för det kommande året.
Välkomna hälsar styrelsen
Notisen finns i SSA-kalendern! Bulletinredaktör´n

12. Kanslinytt
Ny anropssignal och medlem
SA4DEV
René Devilee
SA6FLO
Helen Flodin
SM6-8390 Bengt-Arne Petersson
Ny anropssignal
SB6W
SA6RTJ, Bernt Eriksson
Återinträde
SM7THS
Sverker Petersson
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Signaler med kursiv stil är specialsignaler.

Bidrag till nästa Bulletin skall vara redaktör´n
tillhanda senast onsdagen den 16/11 kl 1800
Skickas per e-post till bullen@ssa.se eller till
sm1wxc@telia.com
Tfn till redaktör`n 0498-493203

