Bulletinredaktionen har semester!

SSA-sommarbulletin nr 1.
Utgiven onsdagen den 4 juli 2018 (med viss möda!)
Nr 2 utkommer 1 augusti (förmodligen med samma
möda).
SSA-Bulletinens sändningsschema HF
SK3SSA på HF har fått ny op och QTH:
SK3SSA Sönd 1000 3750 kHz
+/- QRM

Fröå-Åre

SA3BYC Johan

Bulletinredaktör´n

SM5 QSL-ombud för Gryt & Valdemarsvik
Vi har en ny QSL-ombud för Gryt och Valdemarsvik området !
Vi hälsar Göran / SM5HIF välkommen. Vill ni hämta dina QSL kort vänligen ta
kontakt med honom.
Glad Midsommar! (och fortsatt skön sommar i SM5 hälsar Bulletinredaktör´n)
SM5YRA Stephan
SSA-årsmötet 2019 i Lindesberg
Lindesbergs Radioklubb har utsetts att ordna
arrangemangen vid SSA:s årsmöte 2019.
Boka den 12-14 april 2019 för ett besök i Lindesberg,
Bergslagens pärla.
Mer information kommer efter hand.
/Mats SM4EPR

Sommarbesök på SI9AM
Är du på semesterresa i Norrland i sommar?
Planera då in ett stopp på besöksstationen SI9AM i Utanede i
Bispgården.
Möjlighet finns att hyra SI9AM för en dag eller för några dygn.
För mer information eller bokning gå in på www.si9am.com
Välkommen till SI9AM hälsar SM3FJF Jörgen, ordförande SI9AM.

Sammanställning fotbolls-VM-specialsignaler 1/6-15/7

Upprättad av Bulletinredaktör´n
Ersätter alla notiser om FWC eftersom de är i stort likartade.

SM1: SC18FWC
SM2: SD18FWC
SM3 SE18FWC
SM4: SF18FWC
2486255
SM5: SI18FWC
SM6: SB18FWC
SM7: 7S18FWC
550077
SM0: 8S18FWC
7753484

Bokning/info hos sm1wxc@telia.com
Info om bokning saknas
Bokning/info hos Johan SA3BYC se18fwc@contester.se
Bokning/info hos Mats SM4EPR, sm4epr@ssa.se, tfn 070Bokning/info hos Stephan SM5YRA sm5yra@ssa.se
Bokning/info hos Lars SM6NT sm6nt@tele2.se, tfn 072-8572327
Bokning/info hos Bo SM7HZK bo.hasselquist@telia.com, tfn 0766Bokning/info hos Ingemar SM0DSF sm0dsf@spray.se, tfn 070-

Dessa uppgifter finns inlagda i kalendern. Bulletinredaktör´n

Du inbjuds till låååångsam CW på 80m start 10/6
I distrikt 0, avslutas nu två kurser i
telegrafi. Vi kör därför igång ett QRS-nät
för alla nybörjare. Häng med på
långsam CW i 25 – 40 takt. Ett ypperligt
tillfälle för alla ringrostiga och nybörjare
att komma igång. Vi hoppas på
deltagare från hela landet. Vi kör enligt
principen ”alla kör alla”. Ropa i din egen
takt och förhoppningsvis får du svar i
samma takt.
Vi kör söndagar kl. 09.00 svensk tid och
tills vidare fr.o.m. söndagen den 10 juni.
Frekvensen är 3555 KHz +/- 5 KHz. Anrop: CQ QRS och din signal.
Organiseras genom Robban/SM0TAE, Lasse/SM0FDO och Tore/SM0DZB
Ratta in och häng med!
73 de
Robban/TAE
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

SSA-kansliet under sommaren
Kansliet stänger för besök och telefon från och med
den 2 juli – 3 augusti. Måndagen den 6 augusti är vi
åter igång som vanligt. Tisdagen den 12 juni är
kansliet stängt för besök.
Vi på kansliet önskar alla en härlig sommar.
SSA:s kansli
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

IARU HF World Championship 2018 - operatörer efterlyses
Dagen innan fotbolls-VM avslutas, både på amatörradiobanden och
fotbollsplanen, bryter "VM i kortvågstävling" ut, så helgen 14-15 juli
2018 kommer att koka av aktivitet, både på CW och SSB. IARU HF World
Championship är tävlingen där de nationella föreningarna tävlar mot
varandra i något slags inofficiellt VM. I år är det dessutom "World

Radiosport Team Championship" (WRTC), som är en lagtävling (2 personer i
varje lag) som utspelas parallellt med IARU HF contest. Det är över 60
lag som kommer att slåss om segern. Sverige har kvalificerat sig med ett
lag denna gång, och vi hejar alla på Ingemar SM5AJV och Gunnar SM3SGP!
Alla lag, som samtliga befinner sig i Tyskland, utrustas med egen
specialsignal. Tilldelningen är hemlig och det kommer först efter
tävlingens slut att meddelas vilka som befann sig bakom de olika signalerna.
Sverige har på senare år inte lyckats få ihop bra lag till IARU-testen,
men vi skulle gärna se att ett antal operatörer slår sig samman (kan
vara en klubb eller contestgäng) och kör med SSA:s signal. Anmäl ert
eventuella intresse till undertecknad på signal@ssa.se. Ni får välja på
antingen SK9HQ eller SJ8HQ. Varje HQ-station är egen multiplier och
kommer att jagas av lagen i WRTC plus alla individuella stationer. Man
får samtidigt ha en station igång per band och mode, så ju fler
operatörer desto bättre!
73 Eric SM6JSM
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

Öppet Hus på besöksstationen SI9AM den 19 juli
Torsdagen den 19 juli är det öppet hus på
besöksstationen SI9AM i Utanede/Bispgården. I samband
med det årliga firandet av ”King Chulalongkorn Day” i
Thaipaviljongen, finns möjlighet att besöka och få
information om besöksstationen SI9AM som ligger i
husbyggnaden ca 150 meter bakom Thaipaviljongen.
Öppet hus mellan kl 10.00 till 18.00. Mer information finns
på www.si9am.com
Välkommen till SI9AM hälsar SM3FJF Jörgen, ordförande
SI9AM.
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n
Foto SM3LIV

Bulletinen sommaren 2018
Andra Sommarbulletinen utkommer onsdagen den 1 augusti.
Höstterminens första SSA-Bulletin utkommer onsdagen den 22 augusti.
Sommarbulletinerna är ordnade i datumordning. Ingen uppdelning i RIKS-QTC eller
REGIONALA QTC. Bulletinstationerna må läsa eller låta bli under sommaren!
Alla notiser med datum läggs enligt rutin i kalendern på ssa.se av
Bulletinredaktionen.
Frågor? Kontakta i så fall Bulletinredaktionen per tfn 0498-493203 (ej mobil) eller via
e-post sm1wxc@telia.com eller bullen@ssa.se.
Alla datum ovan är inlagda i kalendern på ssa.se

REGLER FÖR SK5AJ SCA JUBILEUMSTEST
Club SK5AJ inbjuder till SCA Jubileumstest. Testen påminner i
stort om de Kommuntester som genomfördes på 70-talet i form av
SCA Vinter respektive SCA Sommar Contest.
Tider: FONI: Lördag 28 juli 2018 kl 10-12 SNT
CW: Söndag 29 juli 2018 kl 10-12 SNT
Band: FONI: 3650-3750 kHz, 7060-7130 kHz
CW: 3525-3575 kHz, 7010-7040 kHz
Klasser: FONI, CW och MIXED
MEDDELANDE:
Sänt och mottaget meddelande ska innehålla rapport och kommunkod
QSO-POÄNG:

GRUNDPOÄNG: Mobila stationer erhåller 3 poäng per kontakt
Portabla stationer erhåller 2 poäng per kontakt
Fasta stationer erhåller 1 poäng per kontakt
MULTIPELPOÄNG: Kontakt med mobil station ger 3 gånger grundpoängen
Kontakt med portabel station ger 2 gånger grundpoängen
Kontakt med fast station ger 1 gånger grundpoängen
Varje station får kontaktas endast en gång per band och mode
MULTIPLER:
Varje ny kontaktad kommun ger 1 multipelpoäng. Varje kommun får räknas endast
en gång per band och mode.
SLUTPOÄNG:
Summa QSO-poäng gånger summa multipler = slutpoäng
LOGGAR:
Loggar ska skickas till sk5aj@hillar.se senast en vecka efter testen och ska innehålla
uppgift om egen signal och namn, tävlingsklass, datum och tid, kontaktade stationer
samt sänt och mottaget meddelande.
Deltagare gör själva en sammanställning med uträknad slutpoäng
Se exempel på loggblad och sammanställningsblad
DIPLOM:
Samtliga deltagare som skickat in resultatlogg erhåller diplom med angivande av
placering i respektive klass: Foni, CW respektive Mixed.
Diplomen och resultatlistor skickas med e-post för egen utskrift.
AM-test 4:e augusti
Åter dags att lufta AM-knappen. 4:e augusti kl 09-11 kör vi på
3600-3750.
Anrop CQ AM-test (frekvens)
Ange RS, namn och QTH, sänd logg till sm5b@ssa.se
Kompletta regler finns på http://sm5b.se/am-test-regler-2/
Viktigare att modulera bra än att vinna...
Vi hörs
Jonny SM5EMR / SM5B
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

Fieldday i SM4 2 – 5 augusti
Även i år inbjuder vi till en skön och
avkopplande fieldday. Som vanligt håller vi till i
Dådran, som ligger mellan Bingsjö och Enviken
ett par mil norr om Falun (JP70SV). Vi kommer
att ha inlotsning på 145,550 MHz för de som så
önskar. Det kommer även att finnas
vägskyltning för de som kommer från
Rättvikshållet och för de som kommer från
Faluhållet. Vi börjar på torsdag kväll med att sätta upp tältet och resa masten så vi
kan vara med på kvällens 10 meters NAC-test. Det kommer att finnas möjlighet till
”bakluckeloppis” under helgen, så ta med det du vill sälja. Vi kommer dessutom att
ha grillar tända under helgen, så du bör ta med vad du vill äta och dricka. Liksom
tidigare år har vi gemensam middag cirka klockan 18.00. Kaffe kommer att finnas
under helgen. Ytterligare information kommer efter hand att läggas upp på
hemsidan: www.sk4ao.net. Har du funderingar kring årets fieldday så går det bra att
kontakta oss på mail till: fieldday@sk4ao.net. Sprid denna information till dina
radiovänner så vi får en skön helg tillsammans. Detta är ett utmärkt tillfälle att träffas
personligen och inte bara via radio. Vi ses i Dådran önskar Fielddaygruppen
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

SK7RN Sommarlovs-radio på Öland 6-8/8
Ölands Radioamatörer SK7RN,
ordnar i samarbete med Borgholms
Kommun, sommarlovsaktivitet i början
av augusti. Måndagen den 6, tisdagen
den 7 och onsdagen den 8
augusti, från klockan 13,
i Viktoriaskolans idrottshall i
Borgholm, berättar radioamatörerna
om telefoni, telegrafi och digital kommunikation. fullspäckade eftermiddagar hur man
kommunicerar när man inte har tillgång till internet, Snapchat och Instagram.
Amatörradio är en hobby med många inriktningar. Ålder från 12 år, frukt och fika
ingår. Välkomna hälsar Åke SM7NJD, vice ordförande och informatör i SK7RN.
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

Int fyrhelgen 18-19/8

Bara fem svenska fyrar hittills anmälda
till årets Internationella fyrhelg i augusti
Den internationella fyrhelgen kommer i år att genomföras under lördag och söndag
den 18 och 19 augusti. Från Sverige är hittills fem fyrar anmälda: Tistlarna i
Göteborgs södra skärgård, Fjuk i Vättern, Pater Noster på Hamneskär i södra
Bohuslän, Visingsö Södra samt Långe Erik på Ölands Norra Udde.
12 till 15 svenska fyrar brukar delta
Under de senaste åren har antalet aktiverade svenska fyrar varit cirka tolv till femton.
De klubbar och radioamatörer som inte skickat in sina registreringar har fortfarande
lite tid på sig. Men sommaren är kort, det är mycket som ska hinnas med och det är
lätt att glömma.
Tack till hamnews.se för bidraget. Notisen finns i kalendern på ssa.se samt i
sommarbulletinen. Bulletinredaktör´n

SK2AU Loppmarknad och amatörradioträff i Skellefteå den 18 aug.
Lördagen den 18
augusti inbjuder
Skellefteå
Radioamatörer SK2AU
till sedvanlig
loppmarknad och
amatörradioträff i Skellefteå.
Vi håller till i Rotundan Skelleftehamns Folkets Hus. Start kl. 10:00 och håller på
fram till 15:00.
Servering av mackor, kaffe, te, läsk och varmkorv.
Vägbeskrivning och mera info finns på vår webbsida: http://www.sk2au.org
Varmt välkommen önskar Skellefteå Radioamatörer, SK2AU!
Styrelsen gm Per-SM2PDT
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

SK7OA loppis 28/8

Sydkustens Radioamatörer SK7OA
SK7OA loppis/bakluckeloppis söndagen den 26:e augusti 2018 mellan 11 och 16 vid
klubblokalen. Möjlighet finns för de som vill att sälja från bakluckan. Enklare
förtäring, kaffe, läsk, korv och våfflor kommer att finnas för försäljning. Mer info

kommer fortlöpande på SK7OA Facebooksida
https://www.facebook.com/groups/sk7oa/ och hemsida
http://www.sk7oa.com/joomla/
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

SK6DW Fieldday Tångahed 1/9
Lördag 1 september är det åter dags för Tångahed Fieldday-radioträff utanför
Vårgårda.
Loppmarknad utan avgift, du tar med eget bord.
OBS! Inga avgifter för vare sig besökare eller säljare, "Fritt inträde".
Utställare och företag finns i matsalen. Korv och kaffe. Ingen lagad mat serveras.
Övernattning på campingen eller i vandrarhemmet, förbokas hos "Tånga Fritid" tel:
0322-624311.
För info kontakta Peter SM6VKC på tel 0703-153020 eller mail sm6vkc@yahoo.se
Hela notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

SK4TL hamloppis 22/9
SK4TL hamloppis Glöm ej att planera in och
notera i almanackan. Lördag den 22
september, plats Ölmbrotorp norr om
Örebro. Insläpp besökare kl 11.00 Som
vanligt finns fika och enklare förtäring. Ny
och begagnad elektronik, radioprylar m.m.
säljes. Säljare släpps in från kl 09.00 Passa på nu och leta fram prylar att sälja. Du
bokar bord av mig lättast via ett mail till sm4rgd@gmail.com Alla hälsas välkomna
SM4RGD Charlie
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

SK4EA & DL4 kallar till distriktsmöte 29/9

Lindesbergs Radioklubb och DL4 inbjuder till fjärde
distriktets höstmöte
Lördag 29 september på Lindeskolan i Lindesberg.
Gatuadressen är Nyborgsgatan 1.
Kaffe/te/dricka med smörgås serveras från klockan
10.00.
Inlotsning på 145,6875 MHz över repeatern
SK4EA.
Mötet börjar klockan 11.00.
Efter mötet serveras lätt lunch.
Eftermötet kommer Christer SM4LRA att prata om
Rymdväder/Vågutbredning..
Lindesbergs Radioklubb SK4EA och DL4, SM4IVE,
Lars Pettersson
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

SK0QO kränger prylar i Handen 27/10
Prylmarknaden i Handen Som tidigare kommer vi att ha vår
stora prylmarknad i Handen. Tid lördagen den 27 oktober kl
10.00. Reservera redan nu denna dag! Säljare, kontakta
prylmarknad@sk0qo.se för bordsbokning. Välkommen i
höst! SK0QO Södertörns Radioamatörer
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

Kanslinytt
Ny anropssignal och medlem
SA0GUG
Lisa Gugala
SÖDERTÄLJE
SA0MMR
Bert Dahlström
RIMBO
SA0NOD
Åke Nordin
JÄRFÄLLA
SA0ULF
Ulf Hagström
TÄBY
SA0YES
Gunnar Holm
BROMMA
SA4MUL
Johan Andersson
MORA
SA5KTB
Torbjörn Karlsson
MOTALA
SA5QED
David Lagerström
UPPSALA
SA5SMT
Carl Olofsson
UPPSALA
SM0-8436
Peter Niitenberg
VÄLLINGBY
Ny anropssignal
SA0KOM
Kent Matero
RIALA
SA4JOK
Johan Kallur
SOLLERÖN
SA5JDA
Jim Andersson
UPPSALA
SK7FN
Färjestadens NSF-Scoutkår
SA7MIE
MÖRBYLÅNGA
Återinträde
SM5SED
Jan-Åke Larsson
LINKÖPING
Ny anropssignal och medlem
SA0JOO
Jan-Olov Olsson
STOCKHOLM
SA0LHN
Lars Norberg
SOLLENTUNA
SA0PWD
Patrik Wallner
SOLNA
SA0WOW
Tomas Nielsen
SOLLENTUNA
SA5JBE
Johan Busk Eriksson LINKÖPING
SM5-8437
Fredrik Starkenberg LINKÖPING
Återupptagit
SM7DUG
Ronald Blomqvist
TABERG
Ny anropssignal och medlem
SM3-8438
Magnus Lindqvist
ARNÄSVALL
SM6-8439
Anders Hansson
DINGLE
Ny anropssignal
SI90FM
SK5DB, Uppsala Radioklubb
Ständig medlem
SM6HNK
Lars-Göran Larsson GÖTEBORG
Återinträde
SA6ATX
Kenny Romgård
DINGLE
Signaler med kursiv stil är specialsignaler.

Bidrag till andra Sommarbulletinen skall vara redaktör´n
tillhanda senast onsdagen den 1/8 2018 kl 1800. Skickas
per e-post till bullen@ssa.se eller till sm1wxc@telia.com
Tfn till redaktör`n 0498-493203

