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Norrmännen kan ju…..
DET KAN DU MED! UT MED DIG I SPENATEN OCH FIRA…

Föreningen Sveriges Sändareamatörer – SSA
SSA-Bulletinen
Publ v 23 den 3 juni 2015
Red: SM1WXC Christer, dagens op……………..

!OBSERVERA!
Stopptiden för notiser har ändrats till kl 1800.
RIKS-QTC
1. SSA-Bulletinen utgivning sommaren 2015
2. Revision av Bulletinsändningslistan
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). Det finns ”massor” av notiser på
klubbarnas hemsidor och i QTC. Skicka dem även till SSABulletinen!
OBSERVERA att stopptid för Bulletinen numer är kl 18.
Bulletinredaktör´n

2. Revision av Bulletinsändningslistan
DL, som har ansvaret för sina Bulletinstationer i distriktet, uppmanas att
senast 25 juni inkomma med reviderade listor över sina stationer.
Jag tror att det finns några stationer som kör utan DLs tillstånd. Använd
nuvarande lista på ssa.se som rättningsmall. Komplettera uppgifter exakt i
den ordning de anges!!! Skicka som e-post till Bulletinredaktör´n senast
den 25 juni.
Klubbar, som sänder Bulletinen, kan omgående meddela sin DL för att
underlätta dennes insamlingsarbete.
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Distrikt som ej gjort revisionen kommer ej att finnas med i listan förrän
uppgifterna inkommit. De kommer att redovisas i QTC i augusti.
73 de SM1WXC Christer, Bulletinredaktör

INNEHÅLL COMING UP
SK4BM Stora Björnmötet 26-28/6
SK2HG Field Day på Seskarö 31/7-2/8
SK3GK Gävle Kortvågsamatörers field-day 11-13/9.
7S2LOPP VindelnÄlvsLoppet 2015 2-4/7
Tångahed Field Day 2015
Kanslinytt

REGIONALA QTC
6. SK7DD NSRA bjuder in till säsongsavslutning 13/6
4. SK4BM Stora Björnmötet 26-28/6
5. SK7BQ Bockebodaträffen 13/6
3. 8SØDAY - Fieldday och distriktsmöte i SM0 på Gålö 13-14/6
3. 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.
- 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
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4. SK4BM Stora Björnmötet 26-28/6
Stora Björnmötet hålls årligen strax efter midsommar på Tossebergsklätten.
År 2015 hålls Stora Björnmötet för 50. gången. Mötet börjar fredag kväll
den 26/6 runt 1730 och håller på till lunchtid söndag den 28/6.
I år är det 50-årsjubileum! Drop in, föranmälan behövs inte. Övernattning
sker i eget tält/husvagn/husbil.
Notisen finns i sin helhet under Coming Up. Bulletinredaktör´n

5. 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
6. SK7DD NSRA bjuder in till säsongsavslutning 13/6
Lördagen den 13 juni samlas vi alla i Finnstorp, som ligger
mellan Kåeröd och Stenestad på sluttningen av den
natursköna Söderåsen. Det finns möjlighet att grilla korv,
köra radio, fika och umgås med övriga medlemmar. Vi håller
på mellan kl. 10:00 och 13:00. Varmt välkommen hälsar
styrelsen i Nordvästra Skånes Radioamatörer genom
SM7PKP, Mats

Bidrag till nästa SSA-Bulletin skall vara redaktör`n
tillhanda senast onsdagen den 10 juni kl 18.
Skickas per e-post till bullen@ssa.se
Tfn till redaktör`n 0498-493203

Coming Up

SK4BM Stora Björnmötet 26-28/6
Stora Björnmötet hålls årligen strax efter midsommar på
Tossebergsklätten.
År 2015 hålls Stora Björnmötet för 50. gången.
Mötet 2015 börjar fredag kväll den 26/6 runt 1730 och håller på till lunchtid
söndag den 28/6.
I år är det 50-årsjubileum! Drop in, föranmälan behövs inte. Övernattning
sker i eget tält/husvagn/husbil.
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Tema för årets möte är QRP/portabel/hemmabygge enligt devisen "less is
more", medtag gärna både QRP-radio och historier om hur du körde
långväga med låg uteffekt.
Med sina 340m ö.h. är "klätten" ett perfekt QTH för högre frekvenser.
Medtag radioutrustning, antenner och campingutrustning, 220V finnnes, ta
med egen skarvsladd.
Mat och dryck finns att köpa i restaurangen, möjlighet finns att förbeställa
frukost och grillpåse för kvällsgrillning.
Lördag kl 17 avhålls traditionsenligt gemensam middag i restaurangen,
beställes på plats före kl. 15:00.
För kvällsaktiviteterna med sociala inslag, medtag dryck efter eget behag
samt liten radio.
Platsen är ca 15km norr om Sunne längs väg E45, på västra sidan av övre
Fryken.
Incheckning via 145.550 MHz simplex eller R7.
För mer information kontakta:
- Jonas S - SM4VEY på +47 94807564
- Janne O - SM4UKU på +46 (0)73-8434508
- Janne S - SM4UKY på +46 (0)70-5684400
Vi ses på klätten! 73 de SK4BM gm SM4VEY & SM4UKU & SM4UKY
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 Svartviks-stugan. 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 vägbeskrivning kan också fås av de undertecknade personerna.
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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

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
Tångahed Field Day 2015
Vi firar 10år som träff i år
Vi hälsar dig välkommen den 29 augusti till Tångahed
Mvh
Tångahed gänget
(Se annons QTC nr 6 sid 44. Bulletinredaktör´n)

Kanslinytt
Ny anropssignal och medlem
SA4JEE
Jesper Eriksson
SA4JPA
Jonas Andersson
SA4SPA
Anders Åström
SA0RBJ
Ronny Jacobsson
SA3SAB
Gunnar Johansson
Ständig medlem
SM3CUN
Anders Nyberg
Återinträde
SA3BPE
Henrik Persson
SM5NQN
Öjul Bertilsson
Ny medlem
SM7ZEN
Roger Sjödin
Återupptagit
SM7GLS
Jan-Erik Engzell

BORLÄNGE
BORLÄNGE
BORLÄNGE
TYRESÖ
GÄVLE
GÄVLE
HUDIKSVALL
ÅTVIDABERG
LUND
YNGSJÖ

