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1. Meddelande från DL6 och DL7…
SM6NT Lars är ju uppläsare av SK6SSA på 3.705 Mhz. Han slutar ju nu i november
och jag Reino/6YED letar med ljus och lykta efter någon som kan efterträda honom.
Finns någon eller några i distrikt 7 som skulle vara intresserade och lämpliga och
som kan tänka sig att ställa upp på detta uppdrag. Det går ju bra att dela på några
stycken.
Jag har en som kan tänka sig att vara reserv eller ev. dela uppdraget med någon.
Tacksam för förslag på personer som vi kan kontakta.
Hör av Er i första hand till Reino Larsson SM6YED/DL6 reino@telia.com eller Bo
Hasselquist SM7HZK/DL7 sm7hzk@telia.com
DL7 (SM7HZK) Bo
2. 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

3. PÅMINNELSE 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

4. PÅMINNELSE 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

5. Angående SSA årsmöteshelg med radiomässa i Lindesberg 12-14 april 2019.
Firmor eller intresseorgansiationer som önskar plats på utställningen ska kontakta
Lars, SM4IVE, tel 070-527 1980.
Intresseorganisationer som önskar tillgång till möteslokal på lördagen kan kontakta
Mats, SM4EPR, tel 070-2486255.
Har du något att framföra i föreläsningsform, eller har du tips på någon föreläsare?
Kontakta Christer, SM4LRA på tel 0581-26169.
73 Mats SM4EPR
6. Lettland 100 år
Under tiden 1 – 18 november firar Lettland sitt 100-årsjubileum som nation med
specialsignalerna YL100K, YL100L, YL100R, YL100V och YL100Z. Man kommer att
använda signalerna från Lettlands 4 historiska regioner samt från huvudstaden Riga.
Det verkar som om man kan få speciella diplom för QSO:n med stationerna.
Notisen finns i kalendern. Bulletinredaktör´n
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7. SK0QO Antennanalysator - användningsområden. 31 oktober
På kvällsträffen onsdag 31/10 berättar Tonny, SA0CLO, om vad
han kan göra med sin antennanalysator, AA-1400 från Rig-Expert.
I klubben har vi AA-600 som ingår i samma serie och i stort har
samma funktioner.
- Snabb kontroll av en antenn
- Avstämma en antenn till dess resonans.
- Presentation med grafisk SWR, impedans, Smithdiagram.
- Mäta koaxialkabel och dess parametrar
- Lokalisera kabelfel
- Mäta kapacitans och induktivitet i reaktiva belastningar
- Inbyggt uppladdningsbart batteri
- USB-anslutning för PC (programvara ingår)
Mötet börjar kl 19.30, fika finns från kl 19.00
Alla välkomna!
Notisen finns i kalendern. Bulletinredaktör´n

8. SM3 Ny vice DL3
Johan SA3BYC har utsetts till ny vice DL.
Hans SM3GDT DL3
9. SK3BG Lab/teknik : Packet is back 30/10
SA3BPG Markus berättar oss om 70- och 80-talets stora digitala satsningar; Packet
radio och vad händer idag.
Välkommen!
Medlemssektionen
Notisen finns i kalendern. Bulletinredaktör´n

10. SK3JR 1/11. Klubbkväll med Tekniksnack på Teknikland.
Vi fortsätter vårt tekniksnack på bland annat temat
contest/radiosport med att titta på vad man gör efter att
tävlingen är slut. Skicka in logg, SSA HF Cup, andra
contestlistor, samt annat nyttigt att tänka på. Blir säkert också en hel del annat
amatörradio relaterat att prata om.
Välkommen!
Johan, SA3BYC
Notisen finns i kalendern. Bulletinredaktör´n

11. SK7OL månadsmöte 29/10
Måndag den 29 oktober klockan 1900 håller SK7OL i Klippan månadsmöte
för medlemmarna, och efter mötet blir det föredrag om vågutbredning av
SM7YES.
12. Kanslinytt
Nil

Bidrag till nästa Bulletin skall vara redaktör´n
tillhanda senast onsdagen den 31 oktober kl 18.
Skickas per e-post till bullen@ssa.se eller till
sm1wxc@telia.com.
Tfn till redaktör´n 0498-493203

