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Lettland 100 år som nation. Firade med specialsignalerna YL100K,

YL100L, YL100R, YL100V och YL100Z. Eric SM1TDE körde alla fem på
CW och fick detta diplom. Motivet ser ut att vara från den långa
strandvallen som går nästan utmed hela Rigabukten.
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1. HF-Bulletinen har fått nya läsare!
Distriktsledarna i sjätte och sjunde distriktet meddelar att man nu löst
problemet med bulletinuppläsare för södra Sverige eftersom Lars,
SM6NT framöver kommer att tillbringa mer av sin tid i Thailand. Dag,
SM6FNP från Svenljunga och Bertil, SM7CZL från Eslöv kommer att
dela på uppdraget. Bulletinen går varje söndag kl 09:30 SNT på 3705
Khz.hälsar DL6 – SM6YED
Bulletinredaktionen gratulerar till ett gott jobb och hälsar de nytillkomna välkomna samt
hoppas att Lars SM6NT får det varmt och skönt i sitt ”vinteride”. Bulletinredaktör´n

2. Nytt svenskt amatörband på 5 MHz
När PTS nya föreskrift trädde i kraft den 1
november fick vi ett nytt reguljärt amatörband på 5 MHz.
Tidigare har olika varianter av tillfälliga tillstånd kunnat
sökas, men nu är bandet alltså fritt för alla svenska
radioamatörer att använda utan särskilt tillstånd.
Bandgränserna är 5351,5 respektive 5366,5 kHz och maximal tillåten effekt är
begränsad till 15 watt EIRP.
Det innebär att hänsyn måste tas till antennens eventuella riktverkan. En typisk
halvvågsdipol har en antennvinst på drygt 2 dB relativt en teoretiskt perfekt
rundstrålande antenn, och sändarens uteffekt måste alltså reduceras i motsvarande
grad om man använder en halvvågsdipol. Å andra sidan kanske en tillräckligt dålig
matarledning mellan sändare och antenn har en förlust som uppväger antennvinsten.
Det rekommenderas att ring-QSO och långpratare håller sig till 80- respektive 40metersbanden, eftersom det nya bandet endast är 15 kHz brett. Den svenska
versionen av bandplanen är uppdaterad med detta nya 60-metersband och återfinns
under 'Bandplaner" på ssa.se.

Jonas SM5PHU
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3. SK0MT Ladies Electric night, (X)YL
Distrikt 0 i samverkan kommer att anordna en
spännande kväll den 15:e november kl 18:30 i Täby
Sändaramatörers lokal i Byängskolan i Täby för bara
XYL och YL!!!
Svart, blå o gröngul – hur skall man koppla tåtarna
och varför!
Om man exempelvis vill få fart på julljusstaken eller

vill pimpa den med programmering. Hur gör man??
Vi vill kunna själva och få utlopp för vår kvinnliga kreativitet med dom magiska
elektronerna. I novemberrusket kommer de som dessutom vill få löda några juliga
Gran-dioder.
Två trevliga och kunniga radioamatörer tar hand om oss,
Tilman SM0JZT och Magnus SA0MAD.
Givetvis blir det en lättare måltid, dryck, kaffe och kaka.
Nu hoppas jag att Ni på varje klubb samlar ett gäng (X)YL, och fixar gemensam
transport till Täby den 15:e november.
Anmäl Er till Ann.lundell@telia.com senast den 8/11-18
4. SK0QO kvällsträff 14/11
Onsdag den 14/11 kl 19 träffas vi i klubbhuset på Gålö för
kamratlig samvaro.
Mötesvärd Jan-Olof SM0IFP.
Välkomna
5. SK3BG möte 13/11
Tis 13/11 Rapport från Framtidskonferens.
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

6. SK3JR tekniksnack 15/11 och 22/11
SK3JR fortsätter tekniksnacket på Teknikland, torsdag den 15’e
och torsdag den 22’e november.
Temat är SDR radio. Lite teknik, lite praktik, mycket diskussion. Vi kommer att visa
och klämma på bland annat ICOM IC-7300 och en Flex Maestro. Förhoppningsvis
även köra lite Remote med Flexradion. Mer detaljerat program kommer att publiceras
på SK3JR’s hemsida och Facebook grupp.
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

7. PÅMINNELSE Klubbledarträff i SM5 den 10 november 2018
Deltagare medlemmar från SK5AS, SK5BN, SK5LF, SK5SM, SSA/SM5PHU/Jonas
Syftet med mötet är att öka kännedomen och radioklubbar i närområdet och ta del av
varandras resurser för utbildning och därmed öka antalet aktiva radioamatörer och
medlemmar i våra organisationer.
Plats: Flygets Hus, Lägergatan 11,586 83 Linköping (Malmslätt)
Tid: Lördag den 10 november start kl. 11Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

8. SK6AG månadsmöte 12/11
Göteborgs Sändareamatörer har månadsmöte
måndagen den 12/11 kl 19 på Radiomuséet på
Anders Carlssons gata 2.
Nästa månadsmöte 10/12.
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

9. SM7- möte hos SK7OL – Åby Radioklubb 18/11.
Söndagen den 18 november 2018 kl. 14,00 har vi distriktsmöte i 7:de
distriktet.
Mötet anordnas tillsammans med Åby Radioklubb SK7OL på Agentastället
vid väg 21 i Klippan. Adressen är Skytteskogsvägen – Klippan.

Kaffe/kaka serveras.
Ett bra tillfälle för Radioamatörer att besöka SK7OL och höra lite om deras
verksamhet.
Välkomna.
Bo Hasselquist – SM7HZK/DL7
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

10. Kanslinytt
Ny anropssignal och medlem
SM4-8447
Kasper Skog
Ny medlem
SM7UVD
Gudlaugur Jonsson

GRUMS
KÄVLINGE

11. Lite DX-Nytt
Onsdag – onsdag den 21 – 28 november är Alan K7AR,
Richard N7RO, Adrian KO8SCA, John VE7CT, Sandro
VE7NY och Ralph VE7XF aktiva med signalen J8NY
från St. Vincent Island, med IOTA-numret NA-109. Man
kommer att vara aktiv på banden från 160 m till 6 m med
CW, SSB samt digitala moder. Man kommer också att
delta den 24 – 25 som en Multi-2-station i CQWW DX CW
Contest. QSL skickas via VE7NY.
Tack till FRO Sthlm! Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

Bidrag till nästa Bulletin skall vara redaktör´n
tillhanda senast onsdagen den 14 november kl 18.
Skickas per e-post till bullen@ssa.se eller till
sm1wxc@telia.com.
Tfn till redaktör´n 0498-49320

