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1. PÅMINNELSE 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

2. 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

3. 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. Bulletinredaktör´n

4. Ny lärobok för amatörradiocertifikat

Foto: Hans Insulander SM0UTY

Nu finns andra upplagan av KonCEPT för amatörradiocertifikattillgänglig i
tryckt form. Den första upplagan, redigerad av Lennart Wiberg SM7KHF (SK),
gavs ut 1997. Stora delar har stått sig väl, medan andra med tiden har blivit
något inaktuella.
Arbetet med den nya upplagan har tagit mer än två år. Ett stort arbete fick
inledningsvis läggas på att digitalisera den första upplagan, eftersom inga originalfiler
kunde uppbådas.
Boken är helt omarbetad och flera nya avsnitt är tillagda, bland annat finns nyskrivet
material om elektromagnetiska fält och om elsäkerhet. Därtill har referenser till
regelverk och internationellt harmoniserade kunskapskrav (HAREC) uppdaterats.

Den tryckta boken omfattar cirka 370 A4-sidor, som täcker allt man behöver veta för
att klara provet för amatörradiocertifikat och mycket mer därtill. Boken kan beställas
från SSA Hamshop till självkostnadspris.
Senaste versionen av KonCEPT för amatörradiocertifikat finns även tillgänglig på
digitalt format, fri för den som så önskar att gratis ladda ned: KonCEPT för
amatörradiocertifikat
SM5PHU Jonas
5. Årets Hobbymässa 3-4 november 2018 på 2 plan i Viktoriahallen på
Sthlmsmässan.
Vi får hit en stor del av branchen och
föreningar som visar upp modelltåg, RCbilar, båtar, flygplan och helikopters mm. Vi
har många föreningar som visar upp sig. Vi
har stora båt och flygmodeller. Bygga
plastmodeller. Se proffsen bygga landskap
och hus. Stora tåg modulbanor ca: 400 m2 i
både H0 likström och växelström. De stora
svenska grossisterna är på plats och även
utländska tillverkare såsom Märklin, Roco,
Trix och Fleischmann. Många butiker är också med och visar upp sina sortiment och
säljer både nytt och begagnat. Se mer på fliken "utställare"
Stor marknad på plan 1 med mycket begagnat till bra priser.
Mycket välkommen till en superhelg, ta med hela familjen och ha roligt med oss.
Öppet lördag 10-17 och söndag 10-16
Läs mer på http://www.mjhobbymassan.se/. I skrivande stund saknas info om deltagande från
SSA. Notisen finns i kalendern. Bulletinredaktör´n

6. Radio Nord i luften igen! Lyssna 26-27/10
Nu är det dags för ännu en Radio Nord Revival aktivitet.
Fredag 26:e och lördag 27 oktober sänder vi ut Radio Nord
musik m.m från 1961 och 1962.
Vi sänder från Waxholms fästning i samband med deras 1962
års tema dagar.
Du hör oss på Kortvåg 5995 kHz eller 6035 kHz. Vi kör AM 500
watt. Är du i närheten kan du också höra oss på FM 91.8 MHz.
Där tillåter tillståndet 60 watt. Välkomna ut till oss. Där kan du få
se en del av Radio Nords teknik och träffa en del av dem som
var med och körde Radio Nord.
73 de Tore SM0DZB
Notisen finns i kalendern. Bulletinredaktör´n
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7. SK3BG 23/10 Träffkväll
Träffkväll utan program.
Välkomna
Styrelsen
Notisen finns i kalendern. Bulletinredaktör´n

8. 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
9. Kanslinytt
Ny anropssignal och medlem
SA7PGB
Per Bengtsson
NÄSSJÖ
Ny medlem
SK7BY
Sjöbo När- och Amatörradioklubb (SNARK) VOLLSJÖ
10. DX-nytt från FRO Sthlm
På tisdagar, med start klockan 2000, håller ”radiointresserade” i Stockholm en träff
på 69,1875 MHz, alltså kanal 8, med subton 88,0 Hz. Alla intresserade är
välkomna att checka in. Lägg också märke till att dagen är flyttad, det var tidigare en
annan veckodag.
Tisdag – tisdag den 16 – 30 oktober kommer sex brittiska radioamatörer att vara
aktiva från Christmas Island med signalen VK9XG. Observera att signalen
tidigare varit använd under 2006, men detta är en ny aktivitet. QSL skickas via
G3TXF. Man räknar med att använda alla banden från 160 – 10 m, och med CW,
SSB samt FT8. Eventuellt kommer man dessutom att använda RTTY
Lördag den 27 oktober, med start klockan 1000, håller Södertörns Radioamatörer,
SK0QO, sin sedvanliga Loppmarknad i Handen.
TACK till FRO Stockholm för bidragen! Bulletinredaktör´n

11. 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 24 oktober kl 18.
Skickas per e-post till bullen@ssa.se eller till
sm1wxc@telia.com.
Tfn till redaktör´n 0498-493203

