SSA-sommarbulletin nr 2.
Utgiven onsdagen den 1 aug 2018 (med viss möda!)
Höstterminens första Bulletin utkommer den 22/8.
OBS! Notiserna ligger i datumordning!
SSA-Bulletinens sändningsschema HF
SK3SSA på HF har fått ny op och nytt QTH:
SK3SSA Sönd 1000 3750 kHz
+/- QRM

Fröå-Åre

SA3BYC Johan

Bulletinredaktör´n

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.

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

Bulletinen sommaren 2018
Höstterminens första SSA-Bulletin utkommer onsdagen den 22 augusti.
Bulletinredaktör´n

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

SK5AA = Västerås Radio Klubb firar 75 år !
Med anledning av att VRKs fyller 75 år i
år har vi i styrelsen under våren
diskuterat olika sätt att fira detta.
Vi har fastnat för att tillsammans göra
en räk/tacokryssning med Rederi
Mälarstadens MS Havsörnen den 16/8
2018. Båten lämnar Elbakajen i
Västerås kl 19:00 och man räknar med
att vara tillbaka kl. 22:00.
Parkeringsplatser finns i stort antal i anslutning till Elbakajen. Kom i god tid. Vid fint
väder kan det vara tryck på parkeringsplatserna.

VRK står för större delen av kostnaden. Medlem betalar 100:– och om respektive vill
följa med blir det en hundralapp till. Var och en står för ev. drycker som klubben ej
betalar.
Anmälan sker genom insättning av avgiften på VRKs plugirokonto 381501-6.
Pengarna måste finnas på kontot före den 25 juli 2018.
Vi har bokat 35 platser men det finns möjlighet att göra tilläggsbokning om intresset
blir stort. Anmäl dig alltså snarast om du vill hänga med. När du anmäler dig måste
du ange signal, antal deltagare och om du föredrar tacos eller räkor.
Styrelsen VRK
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

SK7RN Välkommen till radiohelg 18-19/8 på norra Öland — Vid Långe Erik och
i Böda
Årets internationella fyrhelg äger rum
den 18 och 19 augusti. Som vanligt
håller vi till hos Kristina Österberg,
Fyrvaktarns dotter på Långe Erik, Ölands
Norra Udde.
Preliminärt program:
Samling med mat och samvaro:
Böda Hotell fredag 17 augusti klockan
18.00 De som så vill samlas, som
traditionen bjuder, på Böda Hotell för en
matbit och en stunds trivsam samvaro på fredagskvällen, den 17 augusti.
Radiotrafik Internationella Fyrhelgen 2018:
Lördag 18 augusti klockan 10.00 och hela dagen Söndag 19 augusti klockan 10.00
till 17.00 Lördagen och söndagen ägnar vi åt radiotrafik från Långe Erik.
Passningslistor för radiooperatörerna sätter vi samman och fastställer på
fredagskvällen. Det handlar naturligtvis om vilka som har möjligheter och hur mycken
tid som var och en har till förfogande.
Söndagens auktion beräknas vara slut senast klockan 14, med gott om tid för
dagsbesökare att hinna delta i aktiviteter vid Långe Erik.
Auktion Radioprylar:
Bödasågens Allhandel 19 augusti klockan 11.00 till 14.00. Sedan vår förra auktion
har Ölands Radioamatörer fått ta emot en del radioprylar som vi kan auktionera bort
den 19 augusti. Den 18 augusti genomförs Ironmantävlingen i Kalmar, och då är

bron avstängd. Det lärde vi oss förra gången när vi hade auktion, och priserna blev
därefter. Väldigt många saker såldes till rena vrakpriser. Det var naturligtvis bra för
köparna men mindre bra för klubben som behöver pengar. Det är därför vi räknar
med att hålla årets auktion så att den inte kolliderar med Ironman. Eftersom det är
långt för många fastlänningar att ta sig till Böda, startar auktionen klockan 11. Den
beräknas vara slut klockan 14.00
Välkomna alla! Ölands Radioamatörer
Styrelsen genom Erik SM7DZV Ordförande
Notisen finns i kalendern på ssa.se. 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

SK7OASydkustens Radioamatörer loppis 28/8
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

SK5AA Västerås Radioklubb
kommer som vanligt att ha en amatörradiokurs under hösten. Kursen pågår 5 hela
veckoslut och börjar 22-23 september. Efterföljande kursdagar är 29-30 september,
20-21 oktober, 10-11 november och avslut 24-25 november med provtagning.
Intresserade kan redan nu maila sm5acq@gmail.com
Mer info på klubbens hemsida sk5aa.se
Donald, SM5ACQ
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
SM3-8438
Magnus Lindqvist
SM6-8439
Anders Hansson
Ny anropssignal
SI90FM
SK5DB, Uppsala Radioklubb
SJ50WL
SJ9WL, Radioklubben ARIM,
Ständig medlem
SM6HNK
Lars-Göran Larsson
Återinträde
SA6ATX
Kenny Romgård
Signaler med kursiv stil är specialsignaler.

ARNÄSVALL
DINGLE
SJ9WL Morokulien
GÖTEBORG
DINGLE

Bidrag till höstens första Bulletin skall vara redaktör´n
tillhanda senast onsdagen den 22/8 2018 kl 1800. Skickas
per e-post till bullen@ssa.se eller till sm1wxc@telia.com
Tfn till redaktör`n 0498-493203

