AMATÖRRADIO
– den professionella hobbyn

Föreningen
Sveriges Sändareamatörer

Radioteknik och elektronik är
grunden till vår hobby. Vi kan
med radiovågors hjälp från var
som helst kommunicera över
hela världen – och hitta
vänner för livet!

HÄNG MED DU OCKSÅ!
VÄLKOMMEN ATT BLI RADIOAMATÖR

Amatörradio har funnits i
ett sekel och bidragit till
elektronikens utveckling
– det är vi stolta över.

I Sverige finns cirka 12 000 personer med amatörradiocertifikat
och i världen flera miljoner. Många har elektronik som yrke
och hobby. I gänget finns nobelpristagare, forskare,
astronauter och många andra yrkeskategorier.
Tillsammans blir vi starkare och kan göra mycket mer.

PRO VA PÅ DU O CKSÅ
Radioamatörer, eller egentligen sändaramatörer, gillar teknik
och att kommunicera på många olika sätt. Vi använder telefoni,
telegrafi och digital kommunikation med nya och spännande
möjligheter. Vi lär oss nya saker tillsammans och har roligt.
Vi träffas i den aktiva klubbverksamheten och på olika event runt
om i landet. Där finner du likasinnade i alla åldrar med samma
intresse för radioteknik och elektronik. Via radiokommunikation
korsar du obehindrat alla gränser och knyter kontakter med vår
stora internationella grupp av sändaramatörer.

DET ÄR LÄTT ATT KO MMA IGÅNG
Vill du testa – börja som lyssnaramatör eller DX-are. Du kan
lyssna på amatörradiotrafik och utländska radiostationer via
fysisk radio men även webbaserad SDR-radio som bara kräver
en dator och ett nätverk. På SSA:s hemsida www.ssa.se hittar
du under verktygslåda olika länkar för att lyssna och upptäcka
radiovärlden. Klubbverksamheten finns under distrikt. Där kan du
finna kontaktuppgifter till någon i ditt närområde.
Vill du erhålla QSL-kort, en bekräftelse på en kontakt, kan du
ansöka hos SSA om en lyssnarsignal och då är du med i svängen.

www.ssa.se

EGEN AMATÖRRADIO SIGNAL
Nästa steg att få sända och få ett eget amatörradiocertifikat
kräver prov i teknik och regler. Du kan läsa in kunskapen på
egen hand eller gå en kurs hos någon amatörradioklubb.
SSA Sveriges Sändareamatörer erbjuder ett utbildningspaket
med böcker för självstudier. Mera information finner du på
ssa.se. Vill du prova dina kunskaper finns en frågebank hos
www.pts under e-tjänster hamradio.pts.se.

TÄVLINGAR ÄR EN DEL AV HO BBYN
Förutom teknikdelen finns även olika tävlingsmoment. Vi
samlar på världsdelar, länder, kommuner, öar, sjöar och
naturvårdsområden etc. Det vill säga en kontakt med någon
som befinner sig på en specifik plats. Även tidsmoment och
poängräkning på antalet kontakter finns med i det vi kallar
tester som också kan omfatta olika teknikområden. Hit kan
vi även räkna DX-expeditioner som sänder från exotiska och
avlägsna platser.

VÄLKO MMEN
TILL EN
SPÄNNANDE
HO BBY

BLI
MEDLEM
IDAG

DETTA ÄR SSA

SSA, Sveriges Sändareamatörer är en ideell förening
för radio- och teknikintresserade i alla åldrar. Vi är
många medlemmar med amatörradiocertifikat – men det är
inget krav för att bli medlem. Vi finns över hela landet och
organisationen är indelad i distrikt, som anges i anropssignalens
siffra. På vår webbplats www.ssa.se finner du information om
vår hobby och ett medlemsforum för teknik och utveckling.
SSA har också en tidning QTC Amatörradio som kommer ut
en gång i månaden med nyheter och reportage – den ingår i
medlemsavgiften. Det finns också en webbaserad butik för böcker
om teknik, utbildningslitteratur och föreningsmaterial.

SSA sköter på uppdrag av Post- och
Telestyrelsen certifiering av nya sändaramatörer och administration av anropssignaler.

VÄLKO MMEN SO M MEDLEM
Vill du bli medlem – fyll i ett formulär på vår webbplats – i retur får
du ett inbetalningskort tillsammans med ett exemplar av senaste
tidningen QTC Amatörradio.
Kontakt:
Föreningen har ett eget kansli där du kan få svar på frågor
gällande SSA och amatörradio.
Expeditionstid:
Tisdag–torsdag 09.00–12.00

Telefontid:
Måndag–torsdag: 09.00–12.00

Postadress:
Föreningen Sveriges
Sändareamatörer
Box 45, 191 21 Sollentuna

E-post: hq@ssa.se
Telefon: 08-585 702 73
Webb: www.ssa.se

