FÖRENINGEN SVERIGES SÄNDAREAMATÖRER – SSA

SSA-Bulletinen
V 41 utgiven 10 oktober 2018
Redaktion SM1WXC Christer
Dagens op är……………………….
RIKS-QTC
Innehåll
1. Nytt oväder på gång
2. JOTA och JOTI körs den 20-21/10
3. SSA:s valberedning informerar (2018-10-01)
4. SK6SSA söker ny operatör för HF-Bulletinen
5. SAC SSB 13-14/10
6. SK0QO Stor Prylmarknad i Handen 27/10
1. Nytt oväder på gång
Följande har mottagits från Bernt SA6RTJ SSA Nödtrafik / Greg G0DUB IARU Reg.
1 Emergency Communications Co-Ordinator med anledning av orkanen Michael över
Karibien och Florida.
Det är Dr. Carlos A. Santamaría, nödtrafik samordnare för de kubanska
radioamatörerna, som sänder begäran till Europa om att vi under de närmaste
dygnen ska visa hänsyn och undvika bruk av följande frekvenser:
3 740, 3 720, 7 110 och 7 120 kHz.
Insänt av Bernt SA6RTJ SSA Nödtrafik
2. JOTA och JOTI körs den 20-21/10
Lördag – söndag den 20 – 21 oktober hålls JOTA, Jamboree On The Air, när scouter
över hela världen pratar med varann via amatörradio. Samtidigt körs också JOTI,
Jamboree On The Internet, när man kör samma sak över Internet. Vill man hjälpa en
scoutkår med att genomföra JOTA bör man snarast kontakta dem så att man hinner
komma med i terminsplaneringen och man hinner boka eventuell scoutstuga för
övernattning.
Notisen finns i kalendern. Bullletinredaktör´n

3. SSA:s valberedning informerar (2018-10-01)
Inför årsmötet 2019 publiceras härmed valberedningens enhälliga förslag på
kandidater till förtroendeposter inom föreningen SSA.
Styrelse
Ordförande, omval på två år: Anders Larsson SM6CNN
Ledamot, omval på två år: Hans Sodenkamp SM3GDT
Kassaförvaltare, nyval på två år: Dag Florén SM0KDG
Vice ordförande Jonas Hultin SM5PHU och ledamot Hans Christian Grusell SM6ZEM
är valda till och med årsmötet 2020.
Revisorer
Revisor, omval på ett år: Peter Rosenthal SM0BSO
Revisor, omval på ett år: Per Ewing SA0AGV
Ersättare, omval på ett år: Erik Edblad SM3EXM

Envar medlem ha rätt att senast den 1 januari föreslå en (1) motkandidat till varje
post. Valberedningen skall verifiera kandidaturen.
Om inga motkandidater anmäls inställs poströstningen och valberedningens förslag
kan fastställs på årsmötet.
Valberedningen
SM0DZB Tore sammankallande
e-post valberedningen@ssa.se
Notisen finns i kalendern. Bullletinredaktör´n

4. SK6SSA söker ny operatör för HF-Bulletinen
SK6SSA som sänds på kortvåg 3705 KHz söndagar kl 09.30 svensk tid
söker ny operatör från och med söndagen den 18 november 2018.
Nuvarande operatör Lars SM6NT avser vistas längre period som HS0ZME
och kan därvid ej fullfölja uppdraget.
Det är distriktsledaren hos SSA som utser operatör. Du bör bo i södra
Sverige, om det är SM5, SM6 eller SM7 spelar mindre roll. Uppdraget går
också att dela på fler operatörer.
Anmäla ditt intresse till DL6. SM6YED Reino Larsson på telefon 070 –
1760707 eller mail reino@telia.com.
Om du bor i annat distrikt än SM6 kontaktar du trots allt undertecknad så samråder
jag med aktuell distriktsledare.
Välkommen med din anmälan till ett trevligt uppdrag. DL6 – SM6YED - Reino
Notisen finns i kalendern. Bullletinredaktör´n

5. SAC SSB 13-14/10
Okej… finnarna slog oss i CW delen fast det kämpades väl från vår sida.
Vi låter dem få trösta sig med den segern… för nu slår vi dem i SSB delen heller hur?
Leta fram den bästa kämpar andan, släng alla måsten i en låda till nån annan gång
och ladda inför SAC SSB 13-14 Oktober.
För nu jäklar ska vi visa att sverige har mer än mellanmjölk HI.
Så alla OM, Yls gamla som unga, ta på er svenska färgerna, och kör in i kaklet i SAC
SSB 13-14 Oktober.
Glöm inte att annonsera ert deltagande på
www.sactest.net
Och läs på reglerna så de sitter som en smäck.
Ha en fin dag och kämpa väl
73 SB7W Leif
Notisen finns i kalendern. Bullletinredaktör´n

6. SK0QO Stor Prylmarknad i Handen 27/10
Missa inte vår kommande prylmarknad i Handen, lördagen den 27
oktober.
Det blir samma plats som förra året, men ny rymligare lokal i
intilliggande byggnad. Skolan Fredrika Bremergymnasiet, Dalarövägen 64, Handen. (
50 m från gamla stället)
Vi öppnar för säljare från kl 08, YL-baren öppnar kl 09 och försäljningen startar kl 10
prick.
Det blir som vanligt försäljning av allt mellan antenn och jord och lite till! Både privata
säljare och våra amatörradiofirmor finns på plats.
Vi tar ett inträde på 40:- med chans till fina sponsrade vinster.
Du som vill boka säljbord kontakta oss via prylmarknad@sk0qo.se i god tid.
Det finns fortfarande några bord kvar, passa på innan de tar slut.
Välkommen hälsar Södertörns Radioamatörer /SK0QO
Notisen finns i kalendern. Bullletinredaktör´n
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7. SK0QO antenn- mm kväll 17/10
Roland, SM0BRF, håller föredrag om ’Kortvågsradio – antenner
och vågutbredning’.
Antenner för kortvåg, vågutbredning på kortvåg via jonosfären,
solfläckar, störningar i utbredningen, Prognoser, Hörs jag? olika system. Praktiska
försök. mm.
Plats klubbstugan på Gålö. Mötet börjar kl 19.30, fika finns från kl 19.00.
Vägbeskrivning finns på www.sk0qo.se
Alla välkomna! Södertörns Radioamatörer.
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

8. SK3BG Träffkväll utan program, 16/10
Vi träffas på klubben utan ett speciellt program. Det brukar förekomma spontana
föredrag. Kom gärna och fika med likasinnade.
Välkommen!
Medlemssektionen
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

9. SK6DZ Kurs på Wårgårda Radio Klubb
Vi har beslutat att dra igång en kurs för amatörradiocertifikat igen!
Det bör vara minst 5 stycken deltagare.
Kursens startdatum beslutas när tillräckligt många intresserade är
anmälda.
Kursen kommer att äga rum på tisdagskvällar i våra lokaler på Tånga Hed i
Vårgårda.
Vårt enda krav för deltagande i kursen är medlemskap i föreningen.
Utöver medlemsavgiften tillkommer inga ytterligare avgifter för kursen.
Varje enskild deltagare står däremot för sin egen kurslitteratur från SSA.
Anmälan sker till Daniel - SA6AUN via mail, telefon eller sms
kontaktuppgifter:
Daniel SA6AUN sa6aun@vargardaradioklubb.se 070 447 90 99
Väl mött önskar SK6DZ
10. SM6-möte hos SK6IF Lysekils Sändareamatörer 20/10
Lördag 20 oktober träffas vi i Lysekil. Möte, utställare, föredrag, loppis, café och
lotteri. Allt i en trevlig miljö på västkusten. Samma lokal som vid förra distriktsmötet
2010.
PROGRAM !
09.00 Caféet öppnar.
Skriv gärna en rad i vår gästbok också som finns i entrén.
10.00 Utställare på plats
I Möteslokalen:
10,30-11,15 Föredrag med SA6RTJ/Bernt (Sektion Nödtrafik)

”När samhällets samband sviktar”
13.00 Distriktsmöte
15.00 SLUT — Utdelning av lotterivinster omedelbart efter mötet.
15.00 Skandiamuseet öppnar (Föreningen L. Laurin, Gamlestan)Fler detaljer samt
vägbeskrivning på SK6IFs hemsida: [www.sk6if.se.]
SM6EAT Roland
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

11. SM7 Kursförslag från SSA……..
Här kommer det ett förslag från ett av SSA:s styrelsemöten för att öka
utbildningsaktiviteten i klubbarna.
Förslaget är att ge bidrag till klubbar som har certifikatutbildning.
Beloppet kommer att baseras på antalet deltagare efter avslutad kurs.
Storlek på beloppet är inte bestämd än. Vi vill först o främst pejla intresset hos
klubbar som idag inte har någon utbildningsverksamhet om ett bidrag från SSA per
kursdeltagare skulle göra att fler klubbar börjar med en sådan kursverksamhet.?
Jag vill att alla intresserade klubbar i distrikt 7 mejlar: sm7hzk@telia.com om
intresse finns för att vara med om detta och om det skulle innebära ökad
kursverksamhet för att utbilda nya Radioamatörer.
73 Bo Hasselquist/7HZK – DL7
12. Kanslinytt
Ny anropssignal och medlem
SA7PGB
Per Bengtsson
NÄSSJÖ
Ny medlem
SK7BY
Sjöbo När- och Amatörradioklubb (SNARK)

VOLLSJÖ

13. DX-nytt från FRO Sthlm
Under perioden 5 november – 17 december kan man måndagar, under tiden 0900 –
2100, öva telegrafi i vår lokal i Grimsta. Dock kan det vara lunchstängt 1200 – 1300.
Notisen finns i kalendern på ssa.se

Med start onsdag den 7 november, och fram till den 19 december, kommer FRO
Stockholm att hålla en amatörradiokurs onsdagar under tiden 1830 – 2100 i vår
lokal i Grimsta.
Notisen finns i kalendern på ssa.se

Den Walesiska radioklubben Dragon Amateur Radio Club kommer att minnas
sänkningen av RMS Leinster med specialsignalen GB100MCV under tiden 1 – 28
oktober. Man kommer dock inte att vara igång kontinuerligt.
Notisen finns i kalendern på ssa.se

Fredag – söndag den 12 – 14 oktober kommer AMSAT UK att sporadiskt vara
aktiv från The RSGB Convention över ett antal satelliter.
Notisen finns i kalendern på ssa.se

Lördag den 13 oktober, under tiden 1200 – 1500 UTC, hålls the SARL QRP Spring
Contest. Under den första timmen får man endast använda 40 m, därefter är alla
”normala” HF-band tillåtna, alltså inte WARC-banden. Max tillåten effekt är 5W
oavsett mode. Deadline för loggar är den 20 oktober, och de skickas till e-post
contest@sarl.org.za .
Notisen finns i kalendern på ssa.se

Lördag – söndag den 20 – 21 oktober hålls JOTA, Jamboree On The Air, när
scouter över hela världen pratar med varann via amatörradio. Samtidigt körs också
JOTI, Jamboree On The Internet, när man kör samma sak över Internet. Under
helgen kommer ovana scouter att prata med andra ovana scouter, så man skall helst

använda ”normal” svenska eller engelska om man nu får kontakt med en JOTAstation. Lite extra tålamod kommer nog också att behövas!
Notisen finns i kalendern på ssa.se

Onsdag – fredag den 24 – 26 oktober, med start klockan 0001 UTC, kommer MARS,
The Military Auxiliary Radio System, i samarbete med Department of Defense, hålla
en trafikövning på kortvåg. Man kommer att använda såväl de amerikanska 60-mfrekvenserna som andra amatörband. Övningen avslutas på fredagen klockan 2359
UTC.
Notisen finns i kalendern på ssa.se

Lördag – söndag den 3 – 4 november hålls Hobbymässan ute på mässan i Älvsjö.
Notisen finns i kalendern på ssa.se
TACK till FRO Stockholm för bidragen! Bulletinredaktör´n

14. Sammanställning av kursverksamhet inom SSA Kan läsas i tillämpliga delar
Nedanstående förteckning över kurser för amatörcert finns på SSA-hemsidan
http://www.ssa.se/amatorradio/bli-radioamator/kurstillfallen/! Efterhand som
jag får startdatum från en klubb kommer jag att publicera dem i kalendern.
Listan publiceras sist i SSA-Bulletinen ”lite då och då”. Läs det som berör Ditt
område!
Listan upprättad av Jonas SM5PHU
Bulletinredaktör´n

Jemtlands Radioamatörer, SK3JR Start slutet av okt
Första lektionstillfälle: Slutet av oktober 2018
Information och anmälan: sk3jr@sk3jr.se

Stenungsunds Amatörradioklubb, SK6QA Start 14 nov
Provförrättning: Onsdag 14 november 2018
Plats: Klubblokalen Hougs udde
Anmälan och information: Jonny Augustsson SM6WYA, jonny@sm6wya.com

Södra Vätterbygdens Amatörradioklubb, SK7AX Start hösten 2018
Första lektionstillfälle: Hösten 2018
Plats: Klubbstugan, Axamo.
Information och anmälan: Lorentz Björklund SM7NTJ, sk7ax.se

Vårgårda Radioklubb, SK6DZ Start hösten 2018
Första lektionstillfälle: Hösten 2018
Plats: Klubblokalen, Tånga hed.
Information: http://vargardaradioklubb.se/
Anmälan: Daniel Andersson SA6AUN, 070-447 90 99, sa6aun@vargardaradioklubb.se

Täby Sändaramatörer, SK0MT Start 14 jan 2019
Första lektionstillfälle: Måndag 14 januari 2019
Plats: Klubblokalen, Byängsskolan Täby.
Information: Ann Lundell SM0ZEU, sm0zeu@ssa.se

Radioklubben Östra, Linköping, SK5LF Start våren 2019
Första lektionstillfälle: Våren 2019
Plats: Linköping
Kurslängd: Åtta veckoslut
Kostnad: 600 kr (ungdomar under 18 år 250 kr). Kostnad för litteratur och medlemskap
tillkommer.
Information och anmälan: Göran Friberg SM5YNB, 070-405 99 16, ordforande@sk5lf.se

Bidrag till nästa Bulletin skall vara redaktör´n
tillhanda senast onsdagen den 17 oktober kl 18.
Skickas per e-post till bullen@ssa.se eller till
sm1wxc@telia.com.
Tfn till redaktör´n 0498-493203

