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RIKS-QTC
1. D-Star DCS010B är numera en anropsmodul
2. D-Star DCS010B är numera en anropsmodul
B-modulen på DCS010-servern är numer en modul för
anrop och korta QSO’n (max 2-3 minuter).
För den som vill ha tips på hur man snabbt och enkelt
byter modul rekommenderar jag att studera Tekniksnack.pdf som du
hämtar hem på tekniksnack.se.
73’s de SM0TSC Johan
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3. SM0 Klubbledarträff i Kvarnbäcksskolan Jordbro 22/1
Södertörns Radioklubb (SödRa) inbjuder en eller två
representanter från varje klubb i distriktet till klubbledarträff
torsdagen 22 januari 2015 kl 19.00. Vi träffas och diskuterar
förutsättningarna för gemensamma aktiviteter och samarbeten mellan
klubbarna.
Hela notisen finns under Coming Up. Bulletinredaktör´n

4. SK0QO Veckoslutskurs i Stockholm, start 14/3
Teknik för Amatörradiocertifikat
Under fyra hela helger pågår vår populära cirkel för dej
som vill bli radioamatör.
Deltagarantalet är begränsat. Vidare information via hemsidan
www.sk0qo.se eller:
Lars-Erik Jacobsson SMØFDO Tel 070-343 99 69 eller
Christer Jonson SAØBFC tel 073-912 13 06
email: kurs@sk0qo.se. Anmälan via hemsidan.
Välkommen! Södertörns Radioamatörer
Notisen i helhet finns under Coming Up. Bulletinredaktör´n

5. Premiär för SSA Contest University.
Inbjudan till SSA Contest University 2015, den 2022 mars i Utanede på SI9AM.
Syftet med SSA Contest University är att genom
grundläggande kunskapsutbildning och färdighetsträning främja och
intressera nya och nygamla radioamatörer till Contestkörande.
Antal deltagare begränsas till 12 radioamatörer.
Mer information och anmälan, se QTC nr 1, 2015 eller på websidan
www.si9am.com under fliken kommande aktiviteter.
73 från SSA Contest University
genom SM3FJF Jörgen
6. SK3BG har utbplatser kvar vid certifikatskursen
Kurs för amatörradiocertifikat hos Sundsvalls Radioamatörer,
SK3BG.
Det finns två utbildningsplatser kvar till den kommande
utbildningen för amatörradiocertifikat hos Sundsvalls
Radioamatörer, SK3BG, med kursstart lördagen den 24 januari.
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Mer information och anmälan, se websidan www.sk3bg.se under fliken
utbildning.
73 från Sundsvalls Radioamatörer, SK3BG,
genom SM3FJF Jörgen
7. SK3GK möte i Gävle 4/2
Månadsmöte onsdagen den 4 februari 2015 klockan 19.00 i Folkets Hus i
Gävle.
Vi får besök av SM0EPX / Micke som kommer att berätta om
störningskällor och ger åtgärdstips. Han berättar om effekter av olika
kärnor och lindningstekniker m.m., berättar om SSA´s arbete inom EMCområdet samt ger exempel på olika störningsfall.
Tag gärna med dej den där kärnan du inte riktigt vet vad den presterar.
Du kan även ta med filter du vill mäta upp (100 kHz-26.5 GHz).
Efter fikapausen finns det tid för DITT bidrag. Vad har du att ta med och
visa upp eller berätta om? Allt är välkommet och alla hälsas välkomna !
Styrelsen gm SM3CLA / Karl-Olof
8. 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
9. SM6 / SM7 Skall ni sätta upp en klubbrepeater?
Du/ni som funderar på att sätta upp en repeater, finns behovet för en till
repeater där ni är? Om det finns vilka frekvenser skulle du/ni vilja
använda?
Titta in på denna sida för att kolla upp andra repeatrar,
http://www.ssa.se/repeatrar-fyrar/
När du/ni funderat klart kontakta de repeateransvariga som finns.
Och dessa är för SSA:
Repeaterfunktionär SM5OXV Urban Ohlsson
Vice repeaterfunktionär SM0MMO Jouni Lundberg
För Distrikt-6
Repeaterfunktionär SM6GEV Nils Husberg.
För Distrikt-7 Repeaterfunktionär SM7YES Per Bruhn.
DL6 SM6VYP/Valle.
BULLETINREDAKTIONENS KOMMENTAR. Om Bulletinen avses bli läst
över den nya repeatern SKALL klubben anmäla detta till DL som har att
meddela Bulletinredaktionen! Se reglerna på ssa.se/bulletinen!
10. Fieldday på Missveden Hjo 2015
Helgen den 29-30-31/5 är det Fieldday på
Missveden vid Hjo. På lördagen mellan 10.0014.00 är det loppis. Borden är gratis, så boka i
tid!
Det kommer att hållas ett föredrag av någon
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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
11. Nytt för er som kör mikrovågstester
Efter diskussioner har de flesta som är aktiva i mikrovågstesterna fjärde
tisdagen i månaden yttrat sig, och resultatet blev att kvadrera nuvarande
bandmultiplikatorer. Förhoppningen är att öka intresset för framför allt 10
GHz men även ännu högre frekvenser. Jag passade samtidigt på att
justera texten på några fler ställen. De justerade reglerna finns tillgängliga
på hemsidan för NAC-tester ssa.se/contest samt kommer i QTC nr 2. Hur
trafiken på bandet ska gå till påverkas inte alls av regeländringarna.
Hälsningar
Jan SM4HFI, SSA testledare för VHF

Bidrag till nästa SSA-Bulletin skall vara redaktör`n
tillhanda senast onsdagen den 21 januari kl 20.
Skickas per e-post till bullen@ssa.se
Tfn till redaktör`n 0498-493203

Coming Up

Scandinavian Open CW Activity 2015
År 2013 års populära aktivitet Scandinavian Open CW Activity – SOCWA
har i år fört en något tynande tillvaro. Ett fåtal entusiaster har kört på för
fullt, men den stora massan har valt att ta ett sabbatsår. SCAG,
Scandinavian CW Activity Group har därför valt att på nytt sponsra ett pris
till SOCWA för att i första hand få igång aktiviteten på sina egna
medlemmar.
Det kommer alltså på nytt bli en lotteriaktivitet där antalet qso = antalet
lotter i lotteriet. Nytt för året är att det tillkommer en ytterligare dragning
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där enbart medlemmar I SCAG kan delta. Regler för övrigt lika som år
2013. Besök www.socwa.se för mer information.
Föreningen Ölands Radioamatörer samt Scandinavian CW Activity Group
via Roland SM6EAT
SM0 Klubbledarträff den 22 januari
Södertörns Radioamatörer (SödRa) inbjuder en eller två representanter
från varje klubb i distriktet till klubbledarträff torsdagen 22 januari 2015. Vi
träffas och diskuterar förutsättningarna för gemensamma aktiviteter och
samarbeten mellan klubbarna.
Idéer och programförslag inför mötet tas tacksamt emot. Förslag till
agenda kommer att finnas på SödRa:s hemsida www.sk0qo.se kring
mitten av januari.
Plats: Matsalen i Kvarnbäcksskolan, Mostensvägen 4, Jordbro
Tid: kl.19:00 (samling från 18:30)
Mat: Södra bjuder på ärtsoppa med tillbehör (ej punsc För vår planering av
mat, så ber vi er skicka anmälan till någon av kontaktpersonerna enligt
nedan.
Kontaktpersoner:
Robert Malmqvist/SM0TAE sm0tae@ssa.se Tel: 070-555 38 49
Lars-Erik Jacobsson/SM0FDO sm0fdo@comhem.se Tel: 070-343 99 69
Hjärtligt välkomna hälsar Södertörns Radioamatörer genom
Robban/SM0TAE och Lasse/SM0FDO
SM3 Inbjudan till Klubbledarträff i SM3 i Hudiksvall 31/1
Härmed inbjuds alla klubb-/föreningsledare i SM3 till Hudiksvall på
Klubbledarträff
Du som är ordförande eller verksamhetsledare i FRO-avd eller
amatörradioklubb/-förening är välkommen!
Vi kommer att diskutera samarbeten mellan klubbarna/föreningarna,
framtid, deltagande verksamheters förutsättningar och hur vi går vidare. Vi
tar lärdom av varandra och delar med oss av erfarenheter som vi har. Allt
med ett öppet sinne där inget är rätt eller fel. Enklare form av dagordning
kommer. Kaffe/fika serveras.
Tid: 13.00-15.00 den 31/1 – 2015
Plats: Kapellgatan 3, Hudiksvall
Mer information finner du på http://sk3ga.se &http://www.ssa.se/distrikt-3/
Obligatorisk föranmälan på http://sk3ga.se/event/klubbledartraff-sm3/ så vi
vet hur många som kommer. Anmäl dig med namn, signal och klubb/föreningstillhörighet. OSA – senast 24/1 – 2015!
Kontaktuppgifter:
SM3GDT – Hans: sm3gdt@ssa.se Telefon: 0705-604 836
SA3BPE – Henrik: sa3bpe@sk3ga.se Telefon: 0767-780 565
73 de DL3-SM3GDT & SA3BPE
Statistik för SSA-Bulletinen 2014
Ant utgivningar
Ant notiser totalt
varav riksnotiser
varav regionalnotiser
varav Coming Up-notiser
Ant notiser per utgivning
Ant sökningar på ssa.se/bulletinen

47 (inkl fyra sommarbulletiner)
701
131
302
268
15
7515
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Snitt sökningar per vecka

160

Bulletinredaktör´n

VHF-tester, januari
Tis 20 Jan 18 - 22z NAC-1296, Ingår i klubbtävlingen
Tis 27 Jan 18 - 22z NAC-Micro, Ingår i klubbtävlingen
SK0QO Veckoslutskurs i Stockholm, start 14/3
Teknik för Amatörradiocertifikat
Under fyra hela helger pågår vår populära cirkel för dej som vill bli
radioamatör.
Vi går igenom ellära, radioteknik och bestämmelser. Vi kommer även ha
praktiska övningar och demonstrationer. Provavläggning för certifikat sker
på sista kursdagen.
Del 1: Lördag - Söndag 14-15 mars
Del 2: Lördag - Söndag 28-29 mars
Del 3: Lördag - Söndag 18-19 april
Del 4: Lördag - Söndag 2-3 maj
Tider, samtliga dagar: 08.30-17.00
Kursen är något utökad jämfört med tidigare, med mera inriktning på
praktiska övningar inom elektronik, antennbyggen och radiotrafik.
Kursen körs i samarbete med Makerspace Stockholm som är en ganska
nystartad teknikförening.
Vi träffas dels i Makerspace:s lokal på Wallingatan 12 i centrala Stockholm
samt i SödRa:s klubbstuga på Gålö i Stockholms södra skärgård.
Du kommer att bli väl mottagen av ett team erfarna radioamatörer som gör
allt för att Du skall trivas och ha trevligt som kursdeltagare. Välkommen till
fyra intressanta veckoslut!
Deltagarantalet är begränsat. Vidare information via hemsidan
www.sk0qo.se eller:
Lars-Erik Jacobsson SMØFDO Tel 070-343 99 69 eller
Christer Jonson SAØBFC tel 073-912 13 06
email: kurs@sk0qo.se. Anmälan via hemsidan.
Välkommen! Södertörns Radioamatörer
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
Andra klubbar och radioamatörer är välkomna.
Det finns bord att hyra: Inne i klubblokalen pris 50:Utanför klubblokalen med eget bord ( vid bra väder ) pris 25:Vi säljer fika
Korv med bröd 10:Kaffe med vetebröd 10:Läsk 10:sm6yee@telia.com eller via sk6sp.se hemsida.
Ordförande sm6yee / Kjelle
OBS! Bokningar av bord kan ej göras efter 27 april.
sm6yee@telia.com eller via sk6sp.se hemsida.
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Ordförande sm6yee / Kjelle
OBS! Bokningar av bord kan ej göras efter 27 april.
Kanslinytt
Ny anropssignal
SA6PTC
SA7DAI
SA7LOO
SG6BNA

Patrik Christensen
TORSLANDA
Daniel Hjort
BILLEBERGA
Hans Loo
LUND
SM6BNA, Hans-Olof Sundell

Ständig medlem
SA0ASG
SM1IRS
SM4DDS
SM4DYP
SM7AAC
SM7JLE
SM7MME

Oscar Andersson
JÄRNA
Anders Stenberg
GOTLANDS TOFTA
Kjell Bonerfält STORA MELLÖSA
Ulf Jonsson
ENVIKEN
Claes Andersson
MALMÖ
Bosse Alväng ÄNGELHOLM
Peer Arkenhult MALMÖ

Återinträde
SA3BPG
SA6BSG
SL3ZB
SM0NTK
SM3WME
SM5RYP
SM6BNA
SM7DUR
SM7GSA
SM7RWY

Markus Lundin TIMRÅ
Mikael Bengtsson
GÖTEBORG
FRO Härnösand
ÄLANDSBRO
Anders Hultström
SALTSJÖ-BOO
Erik Molander BUREÅ
Stefan Malm
KVICKSUND
Hans-Olof Sundell
KALVSUND
Arne Garbe
LUND
Kurt Lindkvist HELSINGBORG
Leif Quiding
HESTRA

Signaler med kursiv stil är specialsignaler.

