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RIKS-QTC
1. World Amateur Radio Day den 18 april 2015
2. SK7SMB 16-17/5
3. AMSAT-SM styrelse 2015
4. SM6GT skänker bort sina QTC-årgångar
1. World Amateur Radio Day den 18 april 2015
International Amateur Radio Union fyller 90 år i år, och förutom att det firas
med speciella jubileumssignaler i varje distrikt i Sverige och runt om i
världen, så firar vi liksom tidigare år även världsamatördagen den 18 april
med en speciell signal: SK9ØWARD. De som vill vara med och aktivera
signalen kontaktar Bo SM7HZK på mailadress sm7hzk@ssa.se och
meddelar vilka band eller moder ni vill köra - och på vilka önskade tider.
Det är 00z till 24z som gäller - alltså 0200 den 18 april till kl 0200 den 19
april. Bosse sammanställer innan evenemanget ett körschema som måste
följas exakt!
Vill samtidigt påminna om de ovan nämnda 90-årssignalerna. Distrikt 7
hade t.o.m. den 31 mars redan kört 4004 QSO med SM7-signalen
SF9ØIARU! En del andra distrikt har inte ens kommit igång... Kontakta era
Distriktsledare snarast och kom igång med körandet.
Eric SM6JSM
2. SK7SMB’dag i Helsingborg 16-17/5
Beredskapsmuseet i
Helsingborg, har som tradition
inbjudit till SMB dag någon gång under maj
månad varje år, så även i år. SMB står för Svenskt Militärhistoriskt
Bibliotek och är en av museets viktigaste sponsorer. I år hålls
evenemanget den 16 och 17 maj.
Notisen med QRG, tider mm finns under Coming Up. Bulletinredaktör´n

3. AMSAT-SM styrelse 2015
AMSAT-SM har nyligen haft årsmöte och sittande styrelse är kvar. Den
består av ordförande: Håkan Harrysson – SM7WSJ, kassör: Kim
Pettersson – SM1TDX och sekreterare: Lars Thunberg – SM0TGU.
AMSAT-SM är i stort behov av fler styrelsemedlemmar och funktionärer.
Om du känner dig intresserad kontakta oss på e-mail info@amsat.se Vi
vill även påminna att medlemsskap är kostnadsfritt och du går med via
anmälan på vår hemsida www.amsat.se
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4. SM6GT skänker bort sina QTC-årgångar
Bortskänkes: Drygt 50 årgångar QTC i tidskriftsamlare för avhämtning i
Munkedal efter SSA årsmöte i Lysekil söndagen den 19 april! Emailsvar till
anders.weiss@fro.se då jag är utomlands.
Anders SM6GT 4.

INNEHÅLL COMING UP
Kortvågsfest med några av våra historiska fort 2-3 maj
SK7SMB-dag i Helsingborg 16-17/5
8SØDAY - Fieldday och distriktsmöte i SMØ på Gålö 13-14/6
GAREC-konferens i Tammerfors 23-24/6
Kanslinytt
(Annons)

REGIONALA QTC
5. 8SØDAY - Fieldday och distriktsmöte i SMØ på Gålö 13-14/6
6. SK5AA VRKs aprilmöte i Västerås 9/4 april kl 19
5. 8SØDAY - Fieldday och distriktsmöte i SMØ på Gålö 13-14/6
Helgen den 13-14 juni anordnas en gemensam
fieldday där flertalet klubbar i SMØ deltar med
aktiviteter.
Detta är ett led i samarbetet mellan klubbarna i
SMØ.
Programmet är inte färdigställt men förutom
sedvanliga aktiviteter blir det demos, bakluckeloppis
och en hel del annat...
Det blir även ett kort SMØ-möte där ny DLØ skall väljas.
Platsen är SKØQO:s klubb-QTH på Gålö, Haninge kommun.
Mera info kommer i bullen och i nästa QTC, men även på SM0-sidan och
www.sk0qo.se
Välkomna till en toppenhelg i Stockholms södra skärgård!
73 de Lasse SMØFDO
Notisen återfinns i sin helhet under Coming Up ett tag framöver. Bulletinredaktör´n

6. SK5AA VRKs aprilmöte i Västerås 9/4 april kl 19
Vid månadsmötet i april får VRK besök av Christer Jonson på PTS.
Christers anförande innehåller bl.a. följande punkter:
Vad gör PTS och vad kan beröra amatörradion
PTS Spektrumstrategi
Vad händer inom amatörradioområdet
PTS delegationsbeslut om amatörradio
Nya provfrågor
Nya undantagsföreskrifter
Tillstånd utanför amatörradiobanden
Framtid
PTS tillsynsenhet
Dessutom blir det naturligtvis tillfälle att ställa frågor.
Alla intresserade är välkomna, även från närliggande klubbar. Adressen är
Utvecklingsgränd 17, Västerås. Du som inte brukar besöka våra möten får
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gärna tala om via e-post att Du tänker komma så att vi är säkra på att
fikabrödet räcker till: sm5acq@telia.com
Donald SM5ACQ

Bidrag till nästa SSA-Bulletin skall vara redaktör`n
tillhanda senast onsdagen den 15 april kl 20.
Skickas per e-post till bullen@ssa.se
Tfn till redaktör`n 0498-493203

Coming Up
Kortvågsfest med några av våra historiska fort 2-3 maj
FRO i Nyköping kommer att delta i radioaktiviteter tillsammans med
Hemsöfortet Härnösand, Rödbergsfortet Boden samt Viktoriafortet Luleå.
Vi börjar kl. 10.00 den 2 Maj 2015 och avslutar 16.00 3 Maj.
QTH blir Fyrbiträdesbostaden på Femörehuvud Oxelösund.
Åk mot Fiskehamnen, följ skyltningen till Femörefortet, parkera bilen och
ta en 10 minuters promenad till yttersta delen av Västra Femöre.
Longitud 17° 6´ 31” E,.Latitud 58° 38´ 50” N
Vi kommer att aktivera 2 st. kortvågsstationer på CW, SSB samt PSK31.
Call: SF5FF Femöre Fortet, SF3HF Hemsöfortet, SF2VF Viktoriafortet och
SF2RF Rödbergsfortet
Ett diplom kommer att utfärdas, närmare upplysningar kommer i QTC April
Frekvenser för diplomaktiviteten är: CW 3530. 7030 KHz och för
SSB 3775, 7140 KHz
Välkomna att besöka Femörefortet i egen person eller via kortvågsradio
under ovannämnda tider hälsar SM5DRW ( eric.kallberg@telia.com) och
SA5BZG (christer.wiklund@fro.se)
SK7SMB-dag i Helsingborg 16-17/5
Beredskapsmuseet i Helsingborg, har som tradition inbjudit till SMB dag
någon gång under maj månad varje år, så även i år. SMB står för Svenskt
Militärhistoriskt Bibliotek och är en av museets viktigaste sponsorer.
Under SMB-dagarna har olika militärhistoriska grupper eller organisationer
kunnat visa upp sin verksamhet, som t.ex. Karoliner, FRO, museets 7.
motorbrigad, Big Red One, fordon kommer att vara igång, mm.
I år hålls evenemanget den 16 och 17 maj.
Det är 70 år sedan det blev fred i Europa, vilket kommer att vara temat
under SMB- dagarna.
Aktivering
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Som en del i minnesaktivitetrna planerar vi att aktivera radiostationer som
var aktuella vid den här tiden. Tanken är att vara aktiv på 80m, 40m och
2m AM. Med allierade och tyska stationer konstruerade och aktiva under
kriget.
Anropsignalen är SK7SMB.
Lördagen 10.00 till 17.00, i mån av tillgängliga operatörer även söndagen
10.00 till 15.00
CW varje timme 00 till 30min, AM varje timme 30 till 59 min,
80m 3500kHz >> CW, 3600 - 3650kHz AM
40m 7000kHz >> CW, 7050 - 7060kHz AM
2m varje timme 00 >>
2m AM ca144,500 MHz
SK7SMB gm SM7GFD
8SØDAY - Fieldday och distriktsmöte i SMØ på Gålö 13-14/6
Helgen den 13-14 juni anordnas en gemensam
fieldday där flertalet klubbar i SMØ deltar med
aktiviteter.
Detta är ett led i samarbetet mellan klubbarna i
SMØ.
Programmet är inte färdigställt men förutom
sedvanliga aktiviteter blir det demos, bakluckeloppis
och en hel del annat...
Det blir även ett kort SMØ-möte där ny DLØ skall väljas.
Platsen är SKØQO:s klubb-QTH på Gålö, Haninge kommun.
Mera info kommer i bullen och i nästa QTC, men även på SM0-sidan och
www.sk0qo.se
Välkomna till en toppenhelg i Stockholms södra skärgård!
73 de Lasse SMØFDO
GAREC-konferens i Tammerfors 23-24/6
Konferensen GAREC (Global Amateur Radio Emergency Conference)
äger rum i Tammerfors den 23-24 juni.
Tio år efter dess konstituerande sammanträde återvänder GAREC till
Tammerfors, Finland. Temat för det internationella evenemanget kommer
att vara "Att samarbeta med myndigheterna."
Värd är den finländska amatörradioorganisationen SARL medan
Radioturva ry (SRT) organiserar evenemanget. Programmet finns
tillgängligt på http://www.radioturva.fi/garec-2015/program
Representanter från samtliga tre IARU-regioner kommer att medverka i en
session som leds av SRT president Jyri Putkonen, OH7JP. Bland övriga
moderatorer finner vi SRAL ordförande Merja Koivaara, OH1EG.
GAREC 2015 inbjuder alla intresserade av kriskommunikation att delta.
Ch Walde SM5BF
Kanslinytt
Ny anropssignal och medlem
SM6-8355
Kristoffer Trygg-Wiberg
Ny anropssignal
SA6KEP
Kenneth Pettersson
SA7WAT
John Johnson
Ny medlem
SA7LOO
Hans Loo

TROLLHÄTTAN
VÄRING
VÄXJÖ
LUND
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SA7RDX
David Lindqvist
Ständig medlem
SM4XIH
Markus Edholm

LINNERYD
HALLSBERG

Redaktörn´s IC 718 till salu
Jag säljer min ICOM IC 718!
Kan inte köra HF här inne i Visby och
får inte ha någon antenn på huset! Får
börja köra D-Star eller liknande.
Godkänd för bruk i bl a Thailand.
Mest använd för att lyssna på NDB.
Har legat nerpackad i två år snart. Bra
radio för newcomers. Pris 5200 P&K.
Detaljinfo på Google.
SM1WXC Christer tfn 493203. Epost sm1wxc@telia.com

