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Katzenjammer på P4???
SSA-Bulletinen v 42 2014
Din kanal till bättre vetande!
Sammanställd 2014-10-15. Redaktör SM1WXC Christer.
SSA-Bulletinen med arkiv finns på www.ssa.se/dev.
Operatör idag är……………………………………..
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2. SK0AR Besök hos PTS 26/11
Post & Telestyrelsen ber/ättar om sin verksamhet avseende amatörradio
Administrativt - Ny Spektrumstrategi - Nya provfrågebanken - Tillfälliga
tillstånd utanför amatörbanden - Internationellt arbete
Tillsyn - Metoder – Teknik - Kampanjer
Frågestund
Har du frågor till PTS vill vi att dessa mailas minst en vecka i förväg till aktiviteter@sra.se .
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Tid:
2014-11-26, onsdag, kl. 18.30-21.00
Plats:
Valhallavägen 117
Föranmälan: Obligatorisk föranmälan till aktiviteter@sra.se.
Aktiviteten är öppen för alla.
Antalet deltagare är begränsat.
Praktiska informationer skickas via email efter anmälan.
3. SK0QO möte med tema, onsdagen den 22 oktober på Gålö
Onsdag 22 okt i klubbstugan på Gålö
Det här kan man göra – några olika saker.
Micke SM0LYC visar hur han kör radio remote,
Jan-Olof SM0IFP talar om vad man skall tänka på när man köper Raspberry Pie/Banana Pie,
Lasse SM0FDO: Vilka antenner klubben har nu – hur kan dom användas?
Mötet börjar kl 19.30, fika finns från kl 19.00
Vägbeskrivning hittar du på www.sk0qo.se
Välkommen! SödRa genom Lasse SM0FDO
4. DL3 inbjuder till höstmöte i SM3 lördagen den 25 /10 i Letsbo
Plats: Letsbo Folketshus Larsabacken 5 i Letsbo 20 km norr om Ljusdal
efter väg 83.
Mjukstart kl. 10.30 med fika och kaffebröd. Beräknad sluttid för mötet och
föredrag kl.15
Efter lunchen och det ordinarie mötet kommer ett par intressanta föredrag
att hållas.
Ta med en pryl du vill bli av med till "Mini-loppisen" vid sidan om mötet.
Har du något du vill ta upp? Kontakta sm3gdt@ssa.
Mycket välkomna till Letsbo i mitten av distriktet hälsar DL3 SM3GDT
Hans!
5. SK5BN och FRO Norrköping Radiomarknad i Norrköping 18/10
Årets radiomarknad med Norrköpings Radioklubb
och FRO Norrköping blir den 18 oktober i Mässhallarna, samma lokal som förra året. Lätt tillgängligt
för både utställare och besökare. Gott om parkeringsplatser, ett härligt café med låga priser som öppnar kl 0900.
Loppisen öppnar kl 1000. Inlotsning på RV48(R0). Alla får en lott
på inträdesbiljetten som kostar 20kr. Hög tid att beställa bord hos
Janne SM5TJH jan.hult@telia.com telefon 0702-970133, eller Håkan, SM5XAV sm5xav@fro.se
Övrig info från SM5RN 0702-253562.
6. SK6MA I Klämmesbo Tidaholm 17-19/10
SK6MA s Medlemmar kommer att träffas i Klämmesbo årliga Träff .Vi kör
radio och provar lite olika antenner mm. vi kör KV CW SSB D STAR MM
den 17-19/10 hoppas vi hörs i etern. För mer info ring Kjell-Åke 0703595984
SM6VAG Kjell-åke
7. SM7 möte i Karlshamn 15/11
Västra Blekinge SändarAmatörer, SK7JC och DL7 inbjuder till distrikt 7
möte i Karlshamn lördagen den 15 november kl. 10:00. Möteslokal är orienteringsklubben Stigmännens klubbstuga "Villa Solvik" på Väggavägen
24 i Karlshamn.
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Hela notisen finns under Coming Up. Bulletinredaktör´n

Bidrag till nästa SSA-Bulletinen skall vara redaktören tillhanda
senast onsdagen den 22/10 2014 kl 20.
Bidrag skickas med e-post till bullen@ssa.se.
Postadress: SSA-Bulletinen,
c/o Wennström, Halsjärnsgatan 8, 62147 Wisby. Tfn: 0498-493203
Lev väl
73 de SM1WXC Christer

Coming Up!

SSA Aktivitetstester oktober 2014
Tis 21 Okt 17 - 21z NAC 1296, Ingår i klubbtävling VHF
Tis 28 Okt 18 - 22z NAC Micro, Ingår i klubbtävling VHF
Kom ihåg att ställa om loggprogrammet till normaltid!
All info om svenska VHF-tester finns på www.ssa.se/contest
Körschema för Månadstesterna 2014
Regler mm hittar Du på SM3CER Contest Service Tider anges i UTC!
Månad
Datum
CW
SSB
November
2014-11-16 14:00 - 15:00
15:15 - 16:15
December
2014-12-14 15:15 - 16:15
14:00 - 15:00
Kanslinytt
Ny anropssignal och medlem
SA0MSF
Johan Lans
SKÖNDAL
SM2-8344
Bo Häggkvist
HORTLAX
SM6-8345
Hans Sjöberg
GÖTEBORG
Ny anropssignal
SA2HNZ
Hailemelekot Negussie UMEÅ
SK6HF
Västra Götalands HF
VÅRGÅRDA
SC6UT
SM6VWY, Henrik Ivarsson
Återinträde
SA3CFZ
Daniel Karlsson
KROKOM
SM0LEA
Örjan Fahlström
SOLNA
SM4GGD
Claes-Göran Ahlén
MALUNG

4

SM4LWY

Bo Sigra

ORSA

Distrikt 7-möte i Karlshamn 15/11
Västra Blekinge Sändareamatörer, SK7JC, och DL7 inbjuder till distrikt-7möte i Karlshamn lördagen den 15 november kl. 10:00. Anders, SM7VRZ,
berättar om digitala moder på HF och visar praktiskt.
För dig som är fikasugen innan mötet, finns kaffe/te/läsk och frallor till försäljning från kl. 09:30.
Inlotsning via repeater SK7RGM på 145.700 MHz CTCSS 79,7 Hz eller
SK7RGM B på D-Star, 434.5375 MHz.
Möteslokal är orienteringsklubben Stigmännens klubbstuga ”Villa Solvik”
på Väggavägen 24 i Karlshamn. Koordinater: 56°9.719N 14°52.639E
(WGS84 DDM).
Utöver sedvanliga mötesförhandlingar har vi glädjen att presentera följande punkter:
* Anders, SM7VRZ, berättar om- och live-demonstrerar digitala moder på
HF.
● Bakgrund och en lätt teknisk beskrivning av de olika trafiksätten PSK
och JT65/9
● Fördelar och nackdelar med de olika trafiksätten.
● Mjuk och hårdvarukrav, vad krävs för att komma igång.
● Verktyg och hjälptjänster.
● Rekommendationer och praktiska tips.
● Praktisk förevisning av JT65/9
* Videopresentation av Pontus, SM0RUX, SSA´s digitalfunktionär + frågeformulär.
I mån av tid efter mötet visar Patrik, SM7URN riggar för DMR, C4FM och
D-Star.
Varmt välkomna hälsar VBSA och DL7, Mats SM7DXQ!
SM7DZV Erik
Nya regler för grundsignaler
Publicerat 8 oktober, 2014
- Av Eric Lund SM6JSM Efter flera års personliga möten i PTS lokaler och förhandlingar via e-mail
har PTS producerat ett dokument med titeln ”Anropssignaler för amatörradio”. Hela promemorian hittar ni under Dokument => Anropssignaler på
hemsidan.
På den tiden PTS/Televerket Radio delade ut signaler följdes ett system
där signaler delades ut i bokstavsordning. När SSA tog över utdelandet av
signaler följdes samma turordning. Nu har PTS lämnat följande instruktion:
”För att ge möjlighet till anropssignaler som känns mer personliga eller
som önskas av den sökande, behöver inte personliga anropssignaler tilldelas i bokstavsordning.”
Rutiner för den som klarat certifikatproven
SSA inför i konsekvens med PTS promemoria, paragraf 1.6 och 1.7, följande rutin som gäller med omedelbar effekt:
Efter godkänd provtagning och inbetalade avgifter bör den nye amatören
kontakta SSA kansli i Sollentuna (telefon 08-58570273 eller therese@ssa.se) och tillsammans med Therese komma överens om en anropssignal. Formatet är SA + distriktssiffra + ett suffix bestående av tre
bokstäver. Ingen annan kombination kan godkännas för grundsignaler.
Välj anropssignal med stor omsorg!
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- Välj anropssignal med stor omsorg, uppmanar Eric SM6JSM. Prova att
uttala signalen både på svenska och engelska, och sov gärna på saken
innan du bestämmer dej.
Att tänka på vid val av signal: Förhasta er inte vid val av någon ”fancy”
signal, utan välj med omsorg. Boka gärna en signal hos Therese men
vänta några dagar med att bestämma er definitivt. Väljer ni er signal med
utgångspunkt från ert namn eller era initialer är det väl normalt inget större
problem, men prova gärna med att högt uttala signalen på både svenska
och engelska, och om ni kan, eller ämnar lära er telegrafi, undersök hur
väl signalen passar på telegrafi. Kort sagt – välj signal med stor omsorg.
Det blir nu möjligt att byta grundsignal
PTS öppnar i promemorian ”Anropssignaler för amatörradio”, som vi erhöll
den 19 september 2014, för möjligheten att byta grundsignal. Paragraf 1.8
lyder ordagrant så här:
”För att underlätta för de som anser sig ha fått en olämplig teckenkombination, som t.ex är svår att uttala i telefoni eller sända med telegrafi, har
PTS inget att invända mot att dessa ges möjlighet att byta sin befintliga
anropssignal till valfri ledig anropssignal i prefixserien SA och med tre
bokstäver i suffixet.”
Här är reglerna som gäller vid byte av grundsignal
Följande regler gäller vid byte av grundsignal: En amatör som önskar byta
grundsignal måste kontakta SSA (Therese) på telefon 08-58570273 eller
therese@ssa.se. Ange skälet till grundsignalsbytet och meddela vilken anropssignal ni önskar. Om den är ledig ombeds ni att betala in engångsavgiften (samma som för ny signal). SSA skriver ut ett nytt intyg med den
nya signalen. I SM Callbook kommer både den gamla och nya signalen
vara sökbar.
Nya signalen: SA + distriktssiffra + tre bokstäver
Den nya signalen måste bestå av prefixet SA + distriktssiffra + suffix bestående av tre bokstäver. Ingen annan kombination är tillåten.
Inga SM-signaler får delas ut
Märk väl att befintliga SM-signaler endast kan bytas mot en SAsignal. Inga SM-signaler får delas ut.
Ställ frågor om regler till signal@ssa.se
Eventuella frågor om reglerna mailas till signal@ssa.se! Frågor om lediga
signaler till Therese enligt ovan.

