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RIKS-QTC
----INNEHÅLL COMING UP
SM5 jubileumssignalen SE90IARU
SM7 jubileumssignalen SF90IARU
SM7-möte i Växjö 11/4
SK6DW fieldday på Halleberg 9 maj
SK7DS radioloppis i Lomma 16/5
SM6 Klubbledarmöte i Göteborg den 23/5

REGIONALA QTC
1. SK0QO, Astronomi den 25 mars i Jordbro
2. FRO Svartlösa-Öknebo startar amatörradiokurs i Nykvarn.
3. SK3GK månadsmöte i Gävle 1/4
4. SM4 Distriktsmöte Lördagen 28 mars i Gustavsfors
5. SM5 jubileumssignalen SE90IARU
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6. SM6 Klubbledarmöte i Göteborg den 23/5
7. Tångahed fieldday 29/8
8. SK6SP Halmstads Sändar Amatörer Loppis 2/5
9. SM7-möte i Växjö 11/4
1. SK0QO, Astronomi den 25 mars i Jordbro
Onsdag 25 mars. Jodrell Bank - the history of a radio
telescope and radio astronomy, including some of the
most controversial objects ever seen!
Föredraget hålls av vår medlem "Jon", Jonathan Richardson G8KJI på
engelska.
Platsen är Kvarnbäcksskolan, Mostensvägen 4, Jordbro.
Mötet börjar kl 19.30, fika finns från kl 19.00
Alla välkomna!
Södertörns Radioamatörer genom Lasse SM0FDO
2. FRO Svartlösa-Öknebo startar amatörradiokurs i Nykvarn.
Är du ännu inte radioamatör, men känner dig lockad av (radio-)
teknik och vill ha en trevlig och givande hobby ?!
Kursen planeras att starta i Februari/Mars. Mera information fås
av Anders (SM0ORB) som även tar upp anmälan.
Kontakta Anders via epost på sm0orb@bahnhof.se.
3. SK3GK månadsmöte i Gävle 1/4
Månadsmöte onsdagen den 1/4 klockan 19.00 i Folkets Hus i
Gävle, S.Centralgatan 10.
Vi får långväga besök från Sundsvall, av SM3FJFJörgen och
SM3LDP Markku.
Jörgen kommer att berätta om två saker, nämligen:
”SF3HF, Hemsö fästning – ett bomsäkert besöksmål”
”SK0YT – SSA:s ungdomssatsning i 3:e distriktet”
Se: QTC nr 3/2015 sidan 26 !
Markku kommer att lära oss mer om: ”Power Amplifiers for dummies”
Vid ”medlemskvarten” efter fikat kommer SM3HEW att visa hur man kan
löda ytmonterade delar med hjälp av en vanlig ugn. Tag även DU med
något som DU vill visa upp eller berätta om !
Alla hälsas välkomna till en underhållande, lärorik och intressant kväll.
Styrelsen gm SM3CLA Karl-Olof
4. SM4 Distriktsmöte Lördagen 28 mars i Gustavsfors
Medlemmarna i SM4 kallas till möte lördagen den 28 mars
hos SK4HV. Plats Gustavsfors Bygdegård, koordinater
60,9,26 N 13,47,81 E.
Samling 09.30 med fika, mötesförhandlingarna börjar
10.00. Efter mötet blir det enklare förtäring.
SM4IVE kommer att prata om hur man kör Aurora (norrskenskontakter)
på 2 m och uppåt.
Välkomna
Lars Pettersson SM4IVE DL4 & Lars Bertil Karlsson SM4DHN
5. SM5 jubileumssignalen SE90IARU
Alla inom SM5 distriktet kan köra vår jubileumssignal SE90IARU t.o.m. 31
augusti.
Ni kan boka helst en hel vecka (måndag/måndag), men även enstaka
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dagar med kort varsel.
De som är intresserade måste boka via SSA’s hemsida under distrikt 5.
Det är viktigt att signalen inte delas ut till flera personer samtidigt. Mode
och band får var och en bestämma själva, men det är naturligtvis bra om
det blir ett mångfald av moder och band. Jag bekräftar varje bokning via eposten.
Mer information om vad man ska göra med sina loggar finns även på
SSA’s hemsida.
73 de Stephan SM5YRA
Hela notisen finns framledes under Coming Up. Bulletinredaktör´n

6. SM6 Klubbledarmöte i Göteborg den 23/5
Inbjudan till klubbledarträff i sjätte distriktet den 23 maj kl. 12.00 till 15.00
på Radiomuséet. Mer info finns på distriktssidan på SSA.se.
DL6 SM6VYP/Valle
Notisen flyttas nu till Coming Up! Bulletinredaktör´n

7. Tångahed fieldday 29/8
Boka redan nu in den 29 Augusti för landets största field day.
Fri loppis, ta med och sälj.
Du tar själv med bord.
Firmor och utställare huserar i matsalen.
Mat finns att köpa under dagen.
Många kommer redan på Fredagen för att antingen campa eller hyra
sovplats.
Kontakta Tånga Fritid AB för bokning tfn 0322-624311
För ytterligare info ring Peter SM6VKC tfn 0703-153020
Varmt välkomna 29 Augusti önskar Tångahed Field day gänget.
Hela notisen finns under Coming Up. Bulletinredaktör´n

8. SK6SP Halmstads Sändar Amatörer Loppis 2/5
Lördagen den 2 maj 2015 anordnar HSA en vårloppis i
Halmstad
Gör ett besök hos oss mellan kl: 11. 00 – 14.00
Loppisen omfatta radioprylar, elektronikkomponenter och
div. annat
Platsen blir Hemvärnets lokal Skedalahed.
Se karta på vår hemsida: sk6sp.se
Hela notisen finns under Coming Up. Buletinredaktör´n

9. SM7-möte i Växjö 11/4
SM7-möte hålls lördagen den 11 april hos SK7HW i Växjö men i FROlokalen på Stora Räppevägen 2,Växjö.
Hela notisen finns under Coming Up- Bulletinredaktör´n

Bidrag till nästa SSA-Bulletin skall vara redaktör`n
tillhanda senast onsdagen den 25 mars kl 20.
Skickas per e-post till bullen@ssa.se
Tfn till redaktör`n 0498-493203
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Coming Up
SM5 jubileumssignalen SE90IARU
Alla inom SM5 distriktet kan köra vår jubileumssignal SE90IARU t.o.m. 31
augusti.
Ni kan boka helst en hel vecka (måndag/måndag), men även enstaka
dagar med kort varsel.
De som är intresserade måste boka via SSA’s hemsida under distrikt 5.
Det är viktigt att signalen inte delas ut till flera personer samtidigt. Mode
och band får var och en bestämma själva, men det är naturligtvis bra om
det blir ett mångfald av moder och band. Jag bekräftar varje bokning via eposten.
Mer information om vad man ska göra med sina loggar finns även på
SSA’s hemsida.
73 de Stephan SM5YRA
SM7 jubileumssignalen SF90IARU
Ni inom SM7 som vill köra med jubileumssignalen SF90IARU mellan den
1/3 – 31/8 måste anmäla vilka dagar och tider Ni vill köra signalen direkt
till SM7HZK Bo Hasselquist på telefon 0766-550077 eller via mejl
bo.hasselquist@telia.com. Detta är mycket viktigt så vi inte kör hur som
helst.
Körlistan sköts av SM7HZK på uppdrag från DL7 Mats Fredén.
73-SM7HZK
SM7-möte i Växjö 11/4
SM7-möte hålls lördagen den 11 april hos SK7HW i Växjö men i FROlokalen på Stora Räppevägen 2,Växjö N 56.894654 och E 14.732382.
Inlotsning 145.675 (R3) Sub alt. 1750.
Vi börjar kl.10 med en fika.
Mera info kommer efterhand på D7 sidan och på www. sk7hw.org
Om det finns nya QSL kommer Uno SM7HPK med lådan
73 de DL7 SM7DXQ Mats och Kronobergs sändaramatörer
SK6DW fieldday på Halleberg 9 maj
Lördagen den 9/5 är det dags för fieldday hos Trollhättans
Sändareamatörer SK6DW.
Fielddayen kommer att äga rum på det natursköna Ekebacken på
Halleberg, 10km öster om Vänersborg.
Vi börjar kl. 10.00 och håller på fram till omkring kl.15.00.
På schemat står radiokörande, loppis m.m. Ta med dig vad du vill sälja
och ett glatt humör så ses vi på Ekebacken.
Inlotsning sker via RV61 eller RU390. Notera att det endast är
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subtonsöppning 114,8Hz.
Välkommen till Ekebacken och SK6DW!
SK7DS radioloppis i Lomma 16/5
Alla är välkomna till SK7DS radioklubbs
radioloppis i Lomma i närheten av Malmö och
Lund-regionen lördagen den 16 Maj 2015
kl.10,00.
Boka bord i god tid.
Vi har kaffe o tillbehör samt korvgrillning till servering.
Välkomna hälsar SK7DS Hamclub gm Mikael Nilsson SA7BKX
SM6 Klubbledarmöte i Göteborg den 23/5
Inbjudan till klubbledarträff i sjätte distriktet den 23 maj kl. 12.00 till 15.00
på Radiomuséet. Mer info finns på distriktssidan på SSA.se.
DL6 SM6VYP/Valle
Tångahed fieldday 29/8
Boka redan nu in den 29 Augusti för landets största field day.
Fri loppis, ta med och sälj.
Du tar själv med bord.
Firmor och utställare huserar i matsalen.
Mat finns att köpa under dagen.
Många kommer redan på Fredagen för att antingen campa eller hyra
sovplats.
Kontakta Tånga Fritid AB för bokning tfn 0322-624311
För ytterligare info ring Peter SM6VKC tfn 0703-153020
Varmt välkomna 29 Augusti önskar Tångahed Field day gänget.

