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Din kanal till bättre vetande!
Sammanställd 2014-08-17. Redaktör SM1WXC Christer.
SSA-Bulletinen med arkiv finns på www.ssa.se/dev.
Operatör idag är……………………………………..

Ibland känns det som att man vill puffa för lite speciella aktiviteter.
Därför kör jag nedanstående i repris från v 33. Skickas ut enligt sändlistan
samt finns på Bulletinens hemsida på ssa.se!
1. SE100SAF Radiodag - Vaxholms Kustradio firas den 23 augusti

Täby Sändaramatörer, TSA, med flera Stockholmsklubbar kommer den 23
augusti kl 10-17 att tillsammans med Vaxholms Fästnings Museum och
Statens Fastighetsverk SFV att manifestera SAF, Vaxholms Kustradios,
hundraårsjubileum på Vaxholms Kastell.
Detta blir ett evenemang där allt mellan nostalgiradio och modernaste
radioteknik kommer att finnas.
Båtarna till Kastellet startar 09.00 då bör folk vara där på Strandgatan
Kajplats 9 18532 Vaxholm.
Invigning kl 10 med Försvarsminister Karin Enström.
Föredragsprogram kl 11 - 14, kustradio, agentradio och signalspaning.
Utställare, flera av våra radiofirmor finns på plats.
Amatörradiosändningar i nutid och nostalgi med telegrafi i tidsenlig anda.
Lyssna efter SE100SAF! Frekvenser: 3.520, 3.750, 7.020, 7.150, 14.250,
21.250, 28.020, 28.450 kHz och 145.525 MHz samt RU4 434.700 MHz
(+1.6).
Utställning. Femtio meter tält med amatörradioutrustning samt information
som intresserar alla åldrar, men förhoppningsvis speciellt ungdomar.
Modern och gammal teknik kommer att presenteras både civilt och
militärt.
Radio Nord återuppstår med sändningar från Kastellet denna dag.
Rundvandring på Kastellet.
Besök Vaxholms Fästnings Museum.
Medverkande amatörradioföreningar: SK0MT, SK0QO, SC0UT, SK0UX,
SK0ZA, SL0ZG, SL0ZS och SSA ungdomssektion SK0YT.

Välkommen att besöka en superfieldday!
Utförlig information hittar du på www.sk0mt.net
2. Radio Nord återuppstår och sänder
den 23 augusti
”Radio Nord Revival”
(http://radionordrevival.blogspot.se/)
kommer att återuppstå i samband med
Vaxholm Kustradios 100-årsjubileum
lördag 23 augusti, med deltagare och
journalister som var med ute på båten
Bonjour.
Sändningen kommer att ske på
mellanvåg och kortvåg. Förhoppningsvis
startar sändningarna redan den 21/8.
Radio Nord kommer att ha ett eget tält
med mixerbord samt intervjumöjligheter.
Bl.a. kommer försvarsministern att
intervjuas.
Frekvenser: Mellanvåg 1512 kHz och
Kortvåg 6065 kHz.
Välkommen att lyssna!
Kompletteringar QRG mm gjorda av Bulletinredaktionen 140817
Enligt angiven hemsida i p 2 ovan är följande QRG ”inbokade” för Radio
Nord. OBS att Du nog får leta bland dem för att hitta den QRG som
används!
Tider för sändningarna är ännu inte angivna men enligt SDXFs hemsida
kan testsändningar vara igång redan i början av v 34! Troligen körs
sändningarna den 23/8 kl 10-17 då radiodagen är igång!
QRG och QTH:
1512 kHz
1 kW
Kvarnberget
Antennhöjd 37 m
3915 kHz
? kW
Ringvalla, Sala
12 m
5810, 6065, 9295 kHz ? kW Ringvalla, Sala
12 m
(Ovanstående tre QRG är alternativa så Du får lyssna Dig fram!)
5770, 6220 kHz, max 0,5 kW Kastellet Vaxholm
12 m
Fortlöpande information ges på de två länkarna ovan.
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