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1. RÄTTELSE FEMA övar i 60-m-bandet RÄTTELSE
Onsdag den 21 februari, under tiden 1500 – 2100 UTC, kommer the Federal
Emergency Management Agency, FEMA, hålla en samverkans- och
sambandsövning på de fem amerikanska 60-metersfrekvenserna. De fem
frekvenser man kommer att använda sig av, och som vi bör försöka hålla fria, är
5330,5 kHz; 5346,5 kHz; 5357,0 kHz; 5371,5 kHz och 5403,5 kHz och, för den som
vill försöka lyssna, man använder USB.
OBS, denna övning genomförs t v den tredje onsdagen I varje månad!
Notisen hämtad från FRO Grimstas lokalbulletin. Bulletinredaktör´n

2. AM-test vinter lördag 3 februari
Nu börjar vi med en vinterversion av vår enkla test. Lufta din gamla eller nya AMstation och kör några QSO i valfritt tempo. Skicka gärna med några bilder
tillsammans med loggen. Lyssna i bruset och lycka till!
Regler mm hittar Du på http://sm5b.se/am-test-regler-2/
73, SM5B Jonny
Arboga FRO-avdelning och Arboga Radio Klubb
Notisen finns I kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

3. SK5AJ aktiverar kommundiplomet igen
SK5AJ jubileumsdiplom 2018 utdelas till de lic sändaramatörer och SWL för minst 50
körda resp hörda svenska kommuner under år 2018. Ansökan skickas till SK5AJ via
e-post till sk5aj@hillar.com och ska innehålla en förteckning över körda (för SWL
hörda) kommuner enligt enligt SSA:s lista över svenska kommuner. Diplomet skickas
via e-post som bifogad fil för egen utskrift. Diplomet är gratis. För att hålla aktiviteten
levande öppnar vi också ett Kommunnät på 3730 kHz under lednig av SK50AJ,
lördagar mellan 10 och 11 SNT. SK50AJ kommer dessutom att under året vara aktiv
på div band vid varierande tider.
För fler detaljer se SK5AJ hemsida.
4. D-Star uppdatering av modul
Vi har bytt sändningsmodul till DCS010D, istället för tidigare 010N.
Dessutom har vi fått ytterligare en operatör, så nu är vi fyra operatörer som byts om
att läsa.
http://tekniksnack.se/d-star.html kommer att uppdateras inom kort.
Ny operatör är SM3GDT Hans i Letsbo.
73 de SM7URN Patrik
Ändringen kommer att finnas i Bulletinens sändningsschema så snart ske kan!
Bulletinredaktör´n
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5. SKØQO - Kurs för amatörradiocertifikat
Vårens kurs på Södertörn pågår under fem veckoslut. Sista helgen är provhelg.
Planerad start är helgen 17-18 februari.
Vi håller till i klubbstugan på Gålö, Haninge kommun, ca 30 km söder om Stockholm.
Hela notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

6. SK0QO Modern amatörradioteknik med Tilman. 7 febr i Jordbro
Vi får besök av Tilman SM0JZT som tittar in i spåkulan. "Modern
amatörradioteknik i fram- och nutid".
Saker som vi reflekterar kring, Hur kan vi använda moderna SDR-radios på
ett effektivt sätt? Vi tittar på några nya SDR-radio. IOT "Internet Of
Things" inkluderar SDR-radio på distans. Dax att köra igång!
Mötet börjar kl 19.30 och fika finns från kl 19.00. OBS platsen är
Kvarnbäcksskolan, Mostensvägen 4, Jordbro.
Vägbeskrivning finns på www.sk0qo.se
Alla Välkomna!
Notisen finns I kalendern på ssa..se. Bulletinredaktör´n

7. SL1FRO startar certkurs i februari 2018
Radioamatörkurs planeras med början i februari 2018. Förfrågningar och Intresseanmälan till Göran
Ekström goran.ekstrom@telia.com eller Per-Åke Södergren sa1bfp@telia.com.

8. SK3BG träffkväll 6/2
Tis 6 feb Träffkväll
Kom och fika med likasinnade, kolla tidningar och delge dina erfarenheter.
Välkommen! Klubb- och medlemsvård sektionen
Notisen finns I kalendern på ssa..se. Bulletinredaktör´n

9. SK3EK årsmöte 8/2
Sollefteå radioklubb SK3EK har årsmöte Torsdagen 8/2 kl 19.00. Platsen
är samlingssalen på Hallstaberget. Efter sedvanliga mötesförhandlingar avslutas
mötet med Kaffe dricka och smörgås.
Välkomna.
Ordf SM3YKF/Kenth
Notisen finns I kalendern på ssa..se. Bulletinredaktör´n

10. SK3GK möte 7/2
Gävle Kortvågsamatörer, SK3GK, har månadsmöte onsdagen den 7 febr. klockan
19.00 hos ABF i Gävle.
Vi utlyser en Berättar- diskussions- och inspirationskväll.
Vad kan vi göra för att vidareutveckla vår förening ? Hur kan vi gå vidare ? Vad kan
vi göra för att öka aktiviteten på våra fina repeatrar ?
Har DU något att visa upp ? Tag med det ! Har du något att berätta om ? Gör det!
Styrelsen gm SM3CLA / Programmakare
Notisen finns I kalendern på ssa..se. Bulletinredaktör´n

11. SM6-Information från valberedningen
Valberedningen i distrikt 6 önskar förslag på kandidat inför 2018-års
distriktsmöte med val av distriktsledare på 2 år.
Vi önskar ditt förslag senast 18 feb. Distriktsmöte kommer att hållas
lördagen den 17 mars på Grimeton.
Valberedningen består av SM6EAT – Roland, SM6HFV, Knut, samt SM6JOC, Björn.
Kontaktuppgifter hittar du i SM Callbook på ssa.se
För valberedningen i distrikt 6
Roland Johansson SM6EAT (Sammankallande)
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

12. SK7RN möte 8/2 i Borgholm
Nästa styrelsemöte (öppet för alla medlemmar som vanligt) blir den 8 februari i
Scoutstugan i Borgholm.
Ölands Radioamatörer www.sk7rn.se
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

13. Kanslinytt
Återinträde
SK3EK
Sollefteå Radioklubb
SM3YFX
Lars-Gunnar Enbom

SOLLEFTEÅ
FÖLLINGE

Bidrag till nästa Bulletin skall vara redaktör´n
tillhanda senast onsdagen den 7/2 2018 kl 1800. Skickas
per e-post till bullen@ssa.se eller till sm1wxc@telia.com
Tfn till redaktör`n 0498-493203
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