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Här tar Sverige slut! Månntro även konditionerna?
Smygehuk 150519

Föreningen Sveriges Sändareamatörer – SSA
SSA-Bulletinen
Publ v 21 den maj 2015
Red: SM1WXC Christer, dagens op……………..

!OBSERVERA!
Stopptiden för notiser har ändrats till kl 1800.
RIKS-QTC
1. SSA-Bulletinen utgivning sommaren 2015
2. Ny nyhetswebb för radioamatörer
3. STOPP-DATUM för småländerna – 31 maj!
1. SSA-Bulletinen utgivning sommaren 2015
Vårterminens sista SSA-Bulletinen utkommer onsdagen den 10
juni (v24).
Höstterminens första SSA-Bulletinen utkommer onsdagen den
19 augusti (v34).
Sommarbulletiner utges onsdagen den 1 juli (v 27) samt
onsdagen den 29 juli (v 31).
OBSERVERA att stopptid för Bulletinen numer är kl 18.
Bulletinredaktör´n

2. Ny nyhetswebb för radioamatörer
I dagarna har en ny webbplats med nyheter för radioamatörer startats.
Adressen är http://hamnews.dzv.se. Webbplatsen har mottot Nyheter och
verktyg för radioamatörer on-the-air. Grundare, redaktör och ansvarig
utgivare är Erik Nyberg SM7DZV i Böda på Öland.
HamNews SM7DZV Erik Nyberg Redaktör och ansvarig utgivare
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3. STOPP-DATUM för småländerna – 31 maj!
Dags igen att städa i utgående hyllor och det halvårsvisa utskicket till de
"små" länderna.
Jag tänkte börja skicka ut efter 1 juni så vi sätter sedvanligt STOP-DATUM
till 31 maj.
Nästa utskick planeras till början av December.
Resultatet kommer som vanligt på min egen hemsida: www.sm5djz.com
Tack för hjälp
73 Janne SM5DJZ
Jag kan tillägga att ni som inte känner till vilka länder som betecknas som
”småländer” kan ta en titt på följande förträffliga länk som i detalj förklarar
det mesta om den utgående QSL-verksamheten:
http://www.ssa.se/ssa/qsl-verksamheten/utgaende-qsl-kort/
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4. 8SØDAY - Fieldday och distriktsmöte i SM0 på Gålö
Lördag - söndag den 13-14 juni anordnas en
gemensam fieldday där flertalet klubbar i SM0
deltar med aktiviteter.
Start lördag kl 10.00 och avslutning söndag kl
16.00. Enklare camping möjlig.
Hela notisen finns under Coming Up.
Bulletinredaktör´n

5. SK3GK avslutning i Sandviken 3/6
Onsdagen den 3/6 kl 19.00 har GKA månadsmöte och
säsongsavslutning på TREBO RESTAURANG, I
SANDVIKEN.
Restaurangen ligger på vänster sida, när man åker från
Sandviken mot Årsunda.
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Föreläsare denna gång blir SM0YXI/Robert, som kommer hit från
Stockholm och berättar om: "Översiktlig beskrivning av hub, switch, router,
brandvägg och protokoll för surf".
Efter pausen blir det tid för ditt bidrag. Vad har du att visa eller berätta om,
under ”roliga kvarten” ?
Fika beställer du på plats. Dessutom blir det gratislotteri med fina vinster.
Alla hälsas välkomna !
Styrelsen gm SM3CLA Karl-Olof
6. SK3YQ radioträff på Tåsjöberget 31/5
Hej kära Radiovänner! Snart är det
dags för vår årliga radioträff på
Tåsjöberget!
Vi ses vid Fjällsikten, Tåsjöberget,
söndagen den 31 maj 2015
Årsmötet kommer att hållas kl 12:00.
Därutöver sker i sedvanlig ordning;
Fieldday / Bakluckeloppis /
Picknick och givetvis besök vid
repeatern.
Eftersom Restaurang Fjällsikten ej
håller öppet, så kommer vi att ha en
liten Picknick / Grill i samband med mötet. Medtag det ni önskar äta,
RSV håller med grill/ved.
OM ni ej redan betalt medlemsavgift för år 2014. så går det bra att
betala in SEK 150:- på Plusgiro: 24633-0
Betalningsmottagare; Repeatersällskapet Västra.
Glöm ej att ange namn, adress samt signal. http://sk3yq.hamshack.info
73 de Hans, SM3PXG
7. Nytt radiomuseum i Långhyttan
Lördagen den 30/5 öppnar Långshyttans radiomuseeum på Klostergatan 6
i Långshyttan. Detta sker i samband med Brukets Dag.
Invigning 11.00. Efter invigningen bjuds på kaffe och Radiokaka!
Välkomna hälsar SM4FWG och SM4PBL Dennis och Göran
Mer info tel 070-8846930.
8. SK6MA Fieldday på Missveden Hjo 29-31/5
Helgen den 29-30-31/5 är det Fieldday på Missveden vid Hjo. På
lördagen mellan 10.00-14.00 är det loppis. Borden är gratis, så boka i tid!
Det kommer att hållas ett föredrag av någon från tekniksnack, tid ca
14,00.
Goda mackor, kaffe, dricka och varmkorv finns att köpa. Grillning på
fredag och lördag kväll, med egen mat.
För er som vill sova över, finns det gott om plats för husvagnar (125
kr/dygn med el). Några sängplatser finns (20 kr/dygn och bädd) inomhus.
Toaletter och dusch finns.
Vi passar 145.525 MHz. Koordinater N 58 18 128, E 14 13 270.
SM6VAG Kjell-åke
9. SK7BQ Bockebodaträffen 13/6
Bockebodaträffen 13 juni, Kristianstads Radioamatörer SK7BQ
Loppis, föredrag, utställning med försäljning av nytt och begagnat.
Möjlighet att övernatta i husvagn-husbil eller tält.
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Mer info på www.sk7bq.com, där du kan anmäla dig som säljare och
besökare.
Väl mött önskar SM7BHM Ewe
Notisen finns fr o m nu under Coming Up. Bulletinredaktör´n

Bidrag till nästa SSA-Bulletin skall vara redaktör`n
tillhanda senast onsdagen den 27 maj kl 18.
Skickas per e-post till bullen@ssa.se
Tfn till redaktör`n 0498-493203

OBS TIDEN

Coming Up

SK7BQ Bockebodaträffen 13/6
Bockebodaträffen 13 juni, Kristianstads Radioamatörer SK7BQ
Loppis, föredrag, utställning med försäljning av nytt och begagnat.
Möjlighet att övernatta i husvagn-husbil eller tält.
Mer info på www.sk7bq.com, där du kan anmäla dig som säljare och
besökare.
Väl mött önskar SM7BHM Ewe
8SØDAY - Fieldday och distriktsmöte i SM0 på Gålö 13-14/6
Lördag - söndag den 13-14 juni anordnas en gemensam fieldday där
flertalet klubbar i SM0 deltar med aktiviteter.
Start lördag kl 10.00 och avslutning söndag kl 16.00. Enklare camping
möjlig.
Detta är ett led i samarbetet mellan klubbarna i SM0.
I programmet finns bl a följande punkter:
- Olika klubbar visar sina verksamheter.
- Radiotrafik från SMFF0921, vad är SMFF? Från klubbarnas stationer
eller ta med din egen.
- Antenner, Spiderbeam och hur man bygger en kortvågsquad.
- Fun Cube, hur fungerar dessa små satelliter.
- Stockholm Makerspace visar sin verksamhet, bl a 3-D skrivare och ev
quadrocopter.
- FRO om utbildning och samband.
- Morsetävling i lag.
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- Tillverka och få din antenn uppmätt.
- Raspberry Pi, tag med och visa dina egna applikationer.
- Bakluckeloppis plus mycket mera.
Ett arrangemang av och för alla Radio- och Teknikintresserade med
familjer.
Det blir även ett kort SMØ-möte kl 13.30 där ny DLØ skall väljas.
Platsen är SKØQO:s klubb-QTH på Gålö, Haninge kommun. Inlotsning på
R3x, 145.6875 MHz och RU6, 434.750 MHz (77 Hz subton på båda)
Mera info och vägbeskrivning hittar du på www.sk0qo.se och kommer
även på SSA-sidan och andra klubbars hemsidor.
Alla välkomna till en toppenhelg där alla intressegrupper träffas !
Södertörns Radioamatörer genom Lasse / SM0FDO
SJ9WL/LG5LG och BJÖRNMÖTET i Morokulien 26-28/6
Ett samarbete har inletts mellan Björnmötet och SJ9WL i
Morokulien vilket lett till att man beslutat att genomföra
ett gemensamt arrangemang, ”Björnträffen i Morokulien”.
Arrangemanget kommer att äga rum sista helgen i juni,
26-28/6 – 2015. Alla som vill besöka Björnträffen i
Morokulien har möjlighet att hyra stugor eller campa vid
intilliggande Morokulien Camping, Montebello Camping
eller i Charlottenberg.
Radiostugan kommer att vara öppen dagtid hela helgen men för
övernattning är den reserverad för föreningen Björnmötet.
Alla som önskar kan, utan avgifter, ta med föremål för försäljning och
måste ta med egna salubord.
Utöver detta har SJ9WL lotteriförsäljning med dragning på lördag
eftermiddag följt av grillkväll där alla deltagare kan grilla egen medtagen
mat.
Morokulien HAM-day i augusti utgår och slås samman med årets
Björnträff.
SJ9WL/LG5LG och Björnmötet önskar alla välkomna och hoppas på en
välbesökt helg.
Mer info kommer inom kort på www.sj9wl-lg5lg.com/.
73 de SM4SXQ Odd Westby
President i Amatör Radio I Morokulien
Tel: 0571-23096
Mob: 070-3631958
E-post: odd.westby@telia.com
7S2LOPP VindelnÄlvsLoppet 2015 2-4/7
Den 2-4 juli 2015 kommer vi vara aktiva under
Vindelälvsloppet på 80 och 40 m.Och 20 m om
nån vill köra oss 20 m.
Vindelälvsloppet har varit sovande sedan 2004
då var de många amatörer som deltog i radio
sambandet.
Dom testade 2014 med att få ihop lag men de blev för få anmälda så i år
får vi verkligen hoppas att själva loppet skall genomföras! Om inte så
kommer vi ändå åka upp till Ammarnäs och vara QRV.
Frekvenser kommer framöver! Hoppas att all planering går i lås. Detta
evenemang
drivs av SK2TT.
73 de Mats SA2AWO
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SK2HG Field Day på Seskarö 31/7-2/8
I år firar SK2HG, Seskarö Field Day
10 års jubileum
Vi kommer därför att göra det lite
extra festligt med bra föredrag, extra
bra priser på lotteriet och äta en extra
god jubileumsmiddag.
Boka in datumen redan nu, gå sedan in på hemsidan www.sk2hg.se , där
vi lägger ut program och hur du bokar boende, middag etc.
Info kan Ni även få av SM2YIP/Yngve . Tel. nr och mailadresser hittar Ni
på hemsidan.
Varmt välkomna till en trevlig jubileumsträff på det natursköna Seskarö!
Styrelsen SK2HG Kalix Radioklubb.
Notisen kommer att ligga ute i sommarbulletinen samt någon enstaka gång på
Coming Up. Bulletinredaktör´n

SK3GK Gävle Kortvågsamatörers field-day 11-13/9
Årets fieldday kommer att äga rum fredagen,
lördagen och söndagen
den 11:e, 12:e och 13:e september. Vi håller i
år till i en stuga som kallas
TORPET. Denna stuga ligger ca 1 mil norr om
Sandviken.
Aktiviteter
Trevlig samvaro, radiokörande med egna
medtagna stationer.
Stugan kommer att vara öppen från klockan 17.00 fredag eftermiddag
Fram till och med söndag eftermiddag för våra aktiviteter.
Möjlighet till övernattning i sovsäck på trägolv finns.
Ta med vad du vill äta och dricka. Möjlighet att grilla korv i öppen spis
finns.
Vägbeskrivning
Ta väg 272 norrut från Sandviken. Efter ca 2,5 km, ta höger vid skylten
Östanbyn. Efter ytterligare ca 5 km, ta vänster vid skylten Svartviksstugan. Efter ca 2 km ta av till vänster vid GKA:s skylt. Åk därefter ca 1
km till stugan. Inlotsning kommer att ske via RV56 (R4) eller 145.400.
Detaljerad väg-beskrivning kan också fås av de undertecknade
personerna.
Position: Norr: 60 39 59,9 Öst: 016 50 03,9
Mer information kommer i september-oktober numret av vår klubbTidning ”Sändar-Amatören”. Tidningen kan nås från filarkivet på
vår hemsida. Sök på ”Gävle Kortvågsamatörer”
Alla hälsas välkomna
SM3RNN Nils, SM3WEO Michael, SM3EMJ Mats
Kanslinytt
Ny anropssignal och medlem
SA6SKA
Poul Hansen
SA4GEZ
Jonatan Gezelius
SA4JEE
Jesper Eriksson
SA4JPA
Jonas Andersson

SKARA
BORLÄNGE
BORLÄNGE
BORLÄNGE
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SA4SPA
Återinträde
SM0APJ

Anders Åström

BORLÄNGE

Göte Viktorsson

GRISSLEHAMN

Signaler med kursiv stil är specialsignaler.

