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Bulletintider t o m 17/8
Nästa sommarbulletin ges ut 27 juli.
Första Bulletinen för höstterminen ges ut den 17 augusti.
Bulletinredaktör´n

Anmäl dig att köra med SK7ØCG!
Vi firar att den svenske kungen Carl XVI Gustaf har fyllt 70 år och från den
30 april 2016 kör vi med signalen SK7ØCG (Swedish King 70 Carl
Gustaf).
Anmälan om vilken dag du vill köra görs till SM7HZK Bo på
sm7hzk@ssa.se eller ring på 0766-550077 så lägger jag upp dig på en

körlista. Alla band och moden gäller. Endast en operatör kör åt gången.
QSL-korten fixar SM6JSM Eric men ni får själva skriva ut dem.
Mer om detta går att läsa på www.qrz.com under SK70CG.
Välkomna med anmälningar snarast.
Bo Hasselquist SM7HZK
SSA:s 90-årsjubileum – anmäl er och kör med specialsignalerna före
15/9
Det är nu endast fyra månader kvar på jubileumsåret så ta
chansen att anmäla er till att köra med SSA:s specialsignaler SC9ØSSA eller SJ9ØSSA. Vi använder dessa
signaler till mitten av september månad 2016.
Anmäl er att köra med dessa signaler till SM7HZK/Bo på sm7hzk@ssa.se
eller ring 0766-550077 så bokas ni upp på en körlista och blir då ensamma
att köra med den valda specialsignalen den dagen ni anmäler er för.
Passa på att ta chansen nu – garanterad pile-up! De redan tryckta QSLkorten skriver ni själva ut.
73 SM7HZK Bo Hasselquist
SF100SAI QRV 13 juli
Den 13 juli från cirka 10:00 – 16:00 kommer vi att
aktivera specialsignalen SF100SAI. QTH blir
radiobunkern i Boden där vi firar att det är 100 år
sedan radiobunkern byggdes. Vi kommer att försöka
vara aktiva på flera band. I första hand är vi aktiva på
SSB. Frekvenser som vi försöker aktivera är 3710,
7110 och 14210 +- QRM. Vi kommer även att aktivera 2 meter. Finns
önskemål så kan vi även köra telegrafi!
Vi kommer att uppdatera med information på Facebook BODEN RADIO –
FÖRST I ETERN.
Hälsningar
Lennart Jansson
SM2EUO
SK2TT Fieldday på Åmselebasen 29-31/7
Fredag:
Incheckning senast kl. 12:00, logering
och guidad rundtur på basen.
För mer info kontakta Mats
sa2awo@hotmail.com eller Bo
sa2axj@live.se
Vi visar var ni skall sova, och ni som kommer med husvagn/husbilar
kommer även där visas var ni skall ställa er. Sätta upp trådantenner som
vi kan skjuta upp. Radiostugan ligger nära där vi håller till.
Hamburgare serveras vid 18-tiden för de som är sugna!
Önskar alla en trevlig radio kväll i Åmselebasen.
Lördag:
Frukost kl.07:30 – 09:30 och lunch kl. 11:30 – 13:00
Middag serveras kl. 18:00 – med efterrätt. Om någon är allergisk mot
något så måste ni meddela detta till Mats eller Bo.
Mats: sa2awo@hotmail.com eller Bo: sa2axj@live.se
Är det någon som är sugen på hamburgare på kvällen så kan vi grilla. från
kl. 21:30
Söndag:

Frukost Kl.07:30 – 09:30
Kl. 13:00 åker vi hem från Åmselebasen.
Minimum 10 st anmälda.
Övrig info:
Sängkläder och handdukar medföres.
Pris för hela helgen inkl mat och boende 600 SEK. Betala gärna med kort.
Hela notisen finns i kalendern på ssa.se/events. Bulletinredaktör´n
SK2AU Loppis/elektronikmarknad och amatörradioträff i Skellefteå den 13/8
Lördagen den 13 augusti inbjuder Skellefteå
Radioamatörer SK2AU till sedvanlig
loppmarknad och amatör-radioträff i Skellefteå.
Vi håller till i totohallen på Skellefteå travbana,
startar kl. 10:00 och håller på fram till 15:00.
Servering av mackor, kaffe, te, läsk och varmkorv.
Vägbeskrivning och mera info finns på vår webbsida: http://www.sk2au.org
Varmt välkommen önskar Skellefteå Radioamatörer, SK2AU!
73 de styrelsen gm Per SM2PDT

SK6SP Halmstad SändarAmatörer loppis 20/8
Halmstads SändarAmatörer HSA har radioloppis 20/8 kl
11.00 -14.00. Finns även en del annat till salu.
Platsen blir Hemvärnets lokal Skedalahed. Se karta på vår
hemsida sk6sp.se
Andra klubbar och radioamatörer är välkomna.
Att hyra bord pris 50:- st. Egna bord ute 25:Fika kommer att finnas.
Anmälan till sm6yee@telia.com
Välkomna önskar SK6SP gm SM6YEE Kjelle
Dags för Tångahed igen den 27/8
Lördag den 27 augusti är det dags för Tångahed Fieldday och Hamevent. En mycket välbesökt träff för radiointresserade. Tångahed är
beläget strax utanför Vårgårda.
Fri loppis i det fria, ta med vad du vill sälja.
Enklare förtäring finns under dagen.
Möjlighet att övernatta i tält, husbil, vandrarhem. Detta måste förbokas.
Många kommer redan på fredagen . För bokning av övernattning kontakta
Tånga Fritid tel 0322-624311.
För information se hemsidan " tangahed.net" eller mail till sm6vkc@ssa.se
Väl mött på Tångahed 27 augusti.
Tångahed-gänget
Nu är det DX-match som gäller. Hålls 2-4/9 i Jönköping
Det före detta DX-mötet i
Karlsborg heter numera DXmatch och kommer att för
första gången hållas i
Jönköping den 2-4 september
2016.
För mer information om mötet och anmälan, kan du gå in på webbplatsen
dxmatch.sk7ax.se. Välkomna!
Se även QTC 5 sid 11. Bulletinredaktör´n

SK0QO Stor Prylmarknad i Handen 29/10

Planera in Lördagen den 29 oktober kl 10.00-14.00
Mera info i kommande QTC, bulletiner och på
www.sk0qo.se.
För bordsbokning och frågor kontakta prylmarknad@sk0qo.se
Välkomna i höst!
Södertörns Radioamatörer - SK0QO

Kanslinytt
Ny medlem
SM3VRO
Kenneth Gyld
SA0SIK
Sina Khoraman
SM7SKM
Mikael Isaksson

VALBO
LIDINGÖ
NORRAHAMMAR

Ny anropssignal och medlem
SA0OLA
Ola Pettersson

HUDDINGE

SA0SAN
Simon Andersson
SM0-8378 Jimmy Wiklund
SA0SUN
Joakim Lindblom

STOCKHOLM
NYNÄSHAMN
STOCKHOLM

SA2KAA
SA2MAT
SA2RMJ
SA6FOL
SM2-8379

UMEÅ
UMEÅ
UMEÅ
BORÅS
UMEÅ

Olof Tångrot
Mattias Wästle
Josefin Jonsson
Ion Folea
Robin Johansson

Ständig medlem
SM0-8356 Daniel Ståhl

SOLLENTUNA

Ny anropssignal
SA2LND
Emil Lundmark
UMEÅ
SG7BNT
SA7BNT, Tim Kunze
SA7SWA
Simon Waldner
LOMMA
Återinträde
SA0FBI
Leif Bohjort
SA1CKI
Lars Thillmark
SA4BZD
Leif Ljungberg

HÄGERSTEN
VISBY
BORLÄNGE

SA5BZO
SA5CGA

Bo Klarin ÅBY
Anders Gradh

ENKÖPING

SM0BVG
SM3XXJ

Olle Lilliesköld
Örjan Hedberg

EKERÖ
KRAMFORS

Signaler med kursiv stil är specialsignaler.

HA EN SKÖN SOMMAR!

Bulletinredaktör´n

Bidrag till andra sommarbulletinen skall vara redaktör´n
tillhanda senast onsdagen den 27 juli.
Skickas per e-post till bullen@ssa.se
Tfn till redaktör`n 0498-493203

