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!OBSERVERA!
Stopptiden för notiser har ändrats till kl 1800.
Långliggare accepteras ej. De returneras och ni får
själva se till att de kommer redaktionen tillhanda
TVÅ veckor före aktiviteten!
Bemöda er också att korta ner notiserna lite. De
flesta är bra men en del publicerar jag inte utan att
ha skrivit om dem!
RIKS-QTC
1. SK6IF sänder ett varmt tack!
2. SK7SMB-dag i Helsingborg 16-17/5
3. Kortvågsfest med några av våra historiska fort 2-3 maj
4 . FRO SL-test 9 maj
5. Portabeltesten 17 maj
1. SK6IF sänder ett varmt tack!
”Det här har ni gjort väldigt bra!” Frasen upprepas gång efter gång, när
muntra kollegor kommer fram till mig och skakar hand under
årsmöteshelgen.
Så mycket översvallande beröm som vår lilla förening får ta emot för
arrangemanget med SSA:s årsmöteshelg i Lysekil, hade jag inte kunnat
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drömma om att vi skulle få. Bar soliga, glada och nöjda miner från fredag
till söndag, nästan ofattbart härligt.
Tack alla ni som gjorde oss och Lysekil den äran under dessa dagar. Tack
kära, klubbkamrater i SK6IF och era XYL som ställt upp länge, tidigt och
sent. Varmt tack till sponsorerna och er som kom och ställde ut och höll
föredrag på mässdagen.
Stort tack för inspiration och stöd från SSA och till sist tack för era insatser
redaktörerna på QTC, ssa.se och bullen. Det utrymme som ni gav SK6IF
till att lansera eventet och Lysekil blev avgörande för utgången.
All den värmande uppskattning vi fått, är väl så mycket värd som den goda
ekonomiska förstärkning av klubbkassan som vi också kan räkna in till
SK6IF.
Nu blir det till att ta tag i det som fått komma i skymundan en tid. Som att
köra radio, bland annat! Vi hörs på banden och kanske, kanske ses vi här
vid en ny årsmöteshelg några år framöver. Ja, vem vet, det mesta
förarbetet är redan fixat!
73 de SM6ZEM Hans-Christian för SK6IF
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. 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 den 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)
4. FRO SL-test 9 maj
Regler mm finns på www.fro.se under amatörradio.
Bulletinredaktör´n

5. Portabeltesten 17 maj
Allt Du behöver veta finns på SK3BG hemsida!
Bulletinredaktör´n
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INNEHÅLL COMING UP
Kanslinytt
SK7SMB-dag i Helsingborg 16-17/5
SK6DW fieldday på Halleberg 9/5

REGIONALA QTC
6. SK7RN Ölands Radioamatörer sänder både från en kvarn och ett bergsbrott 9/5
7. SK6DW fieldday på Halleberg 9/5
8. SK6KY loppis i Onsala 2/5
9. SK6SP Halmstads Sändar Amatörer Loppis 2/5
10. SM7 har fått ny distriktsledare
11. DL7 informerar
12. Veckoslutsläger på Hemsö fästning den 2 - 3 maj 2015.
6. Veckoslutsläger på Hemsö fästning den 2 - 3 maj 2015.
Det finns fortfarande platser kvar till veckoslutslägret på Hemsö fästning
den 2 - 3 maj 2015.
Nytt för i år är att vi har samarbete med Rödbergsfortet (SF2RF) Boden,
Victoriafortet (SF2VF) Vuollerim och Femörefortet (SF5FF) Oxelösund.
Alla fort kommer att vara aktiva under helgen den 2 - 3 maj. Vi fortsätter
med vårt diplom med den skillnaden att SK3BG och SI9AM utgår och
ersätts med SF2RF, SF2VF och SF5FF, så det blir ett rent " Fortdiplom”.
Mer information om lägret finns på Sundsvalls Radioamatörers hemsida:
sk3bg.se
Anmälan för deltagande under veckoslutslägret på Hemsö fästning görs till
sm3esx@telia.com
För mer information kontakta
SM3ESX, Christer på telefon: 070 312 32 76 eller SM3EXM, Erik på
telefon 070 843 29 65.
Välkomna. SM3ESX, Christer
7. SK6DW fieldday på Halleberg 9/5
Lördagen den 9/5 är det dags för fieldday hos Trollhättans
Sändareamatörer SK6DW.
Mer info under Coming Up. Bulletinredaktör´n

8. SK6KY loppis i Onsala 2/5
Kungsbacka Radioamatörer, SK6KY, har loppis lördagen den 2 maj 2015
i klubblokalen, Vässingsövägen 66, Onsala. Insläpp från klockan 10.00.
Vägbeskrivning mm på http://www.sk6ky.se.
Välkomna!
/Bosse, SM6PID
9. SK6SP Halmstads Sändar Amatörer Loppis 2/5
Lördagen den 2 maj 2015 anordnar HSA vårloppis i
Halmstad mellan kl: 11. 00 – 14.00.
Platsen blir Hemvärnets lokal Skedalahed.
Se karta på vår hemsida: sk6sp.se
Andra klubbar och radioamatörer är välkomna.
Det finns bord att hyra: Inne i klubblokalen pris 50:-
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Utanför klubblokalen med eget bord ( vid bra väder ) pris 25:Vi säljer fika mm.
FCör mer info sm6yee@telia.com eller via sk6sp.se hemsida.
Ordförande SM6YEE Kjelle
OBS! Bokningar av bord kan ej göras efter 27 april.
10. SM7 har fått ny distriktsledare
Vid SM7-mötet i Växjö den 11/4 valdes SM7HZK Bo Hasselquist till ny
distriktsledare på två år efter Mats SM7DXQ som avsagt sig uppdraget.
SM7HZK via Bulletinredaktör´n

11. DL7 informerar
På SSA,s hemsida under menyn Distrikt kan man nu under DL7 läsa
färsk information om funktionärer och under flikarna till vänster kommer
det att läggas in färsk information hela tiden.
Nytt är en färsk bulletinlista inom SM7 området med vilka som är
operatörer på de olika BULLARNA och på de olika frekvenserna.
Fler flikar är under konstruktion och för att få denna sida informativ och
läsvärd vill jag att alla klubbar matar med information som Ni vill ha ut och
gör detta till sm7hzk@ssa.se så kommer jag tillsammans med
Webbredaktören SA7BXO Anders se till att Ni får ut Ert klubbinfo på
denna sida. Det kan handla om allt från möten till allmän info från Er
klubb, all info är välkommen.
73 Bo Hasselquist DL7
12. SK7RN Ölands Radioamatörer sänder både från en kvarn och ett
bergsbrott 9/5
Under lördagen den 9 maj aktiveras signalen
SK7RN, genom att Ölands
Radioamatörer sänder både från Sandviks
Kvarn och Gillberga bergsbrott på norra Öland.
Det är två olika evenemang parallellt; dels The
National Mills Weekend och dels föreningen
”Öland Spirar” som arrangerar. I Gillberga bergsbrott visar
lokala föreningar och SK7RN upp sin verksamhet.
SK7RN söker både operatörer och motstationer till de
båda aktiviteterna.
Vidare information om frekvenser och tider på klubbens
hemsida www.sk7rn.se,
Information om Kvarnaktiviteten finns på www.mills-on-theair.net och om helgen Ölands Spirar på
www.olandspirar.se.
Frågor och anmälan om deltagande till Åke SM7NJD, via
e-brev till
sm7njd@telia.com eller telefon 0705-485012
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Bidrag till nästa SSA-Bulletin skall vara redaktör`n
tillhanda senast onsdagen den 29 april kl 18.
Skickas per e-post till bullen@ssa.se
Tfn till redaktör`n 0498-493203

OBS TIDEN

Coming Up

SK6DW fieldday på Halleberg 9/5
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
subtonsöppning 114,8Hz.
Välkommen till Ekebacken och SK6DW!
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
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.
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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
Kanslinytt
Ny anropssignal
SA7RAF
Rory Falkenstedt
Återinträde
SA3CKC
Robin Fagerholm
SA5BFZ
Alexander Edblad
SM7HXR
Ann-Christin Hasselquist

RYDAHOLM
HOFORS
ENKÖPING
MOHEDA

