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1. Nya propåer från PTS
PTS har nu beslutat om vissa ändringar i Post- och
telestyrelsens före-skrifter om undantag från
tillståndsplikt för användning av vissa radio-sändare;
PTSFS 2014:5. Ändringarna gäller från och med 201501-01
Second operator.
Nu är det inskrivet att man kan få köra som second operator när man
genomgår utbildning för amatörcertifikat.
Följande gäller.
”Undantag från kravet på amatörradiocertifikat gäller för den som under en
tidsbegränsad period utbildar sig för att få ett sådant certifikat och för den
som under en förevisning på prov tillfälligt använder amatörradiosändare,
under förutsättning att användningen sker under uppsikt av en användare
med amatörradiocertifikat”
”Under de utbildnings- och provtillfällen som anges i stycket ovan ska den
certifierade användarens anropssignal användas.”
Nytt effektbegrepp.
Där effekten tidigare angavs som watt är det nu watt p.e.p!
”Radiosändare för amatörradiotrafik. Högsta effekt tillförd antennsystemet:
1 000 W p.e.p.”
Även på de band där effekten är lägre och den tidigare angavs med watt
gäller nu p.e.p.
PTS förklarar ”p.e.p.: peak envelope power.”
73 de Tore SM0DZB
Notisen ligger här v 5 och 6! Sedan får Du läsa den på ssa.se! Bulletinredaktör`n
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2. WPX SSB M/M 26-30 mars
SSA ungdomssektion inbjuder ungdomar från hela Sverige att delta
i ett M/M-team, med endast ungdomar, i WPX SSB 2015 ALL Band
HP. Även detta år ställer SK3W sin station, i Österfärnebo, till vårt
förfogande.
För mer information/anmälan vänligen kontakta SSAs vice
ungdoms-koordinator Mattias. Hoppas vi ses i mars!
73 de SSAs vice ungdomskoordinator Mattias Nurmi, SA0AZT
mattias.nurmi@hotmail.com, 070-753 05 80
Hela notisen finns undewr Coming Up och kommer att ligga där fram till ca 20
mars. Bulletinredaktör`n
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3. SK0CJ möte i Jakobsberg 2/2
Järfälla Radioamatörer SKØCJ har årets första månadsträff, måndagen
den 2 februari kl 19.30. Vi ses på Restaurang ROMA, Allmogeplatsen 2 i
Jakobsbergs centrum. Du kan äta en bit mat, dricka en öl eller en kopp
kaffe, hämta och lämna QSL samt givetvis prata radio. Besök gärna
klubbens hemsida på www.sk0cj.webs.com för mer information. Alla
radiointresserade är hjärtligt välkomna hälsar SKØCJ genom Torgny
SMØBWM.
4. SK0QO. Om AMPR-net onsdag den 4 februari i Jordbro
Onsdag 4 febr. Om AMPR-net i Kvarnbäcksskolan,
Jordbro.
Beskrivning av AMPR-net, radioamatörernas egna
internet.
Björn Persson, SA0BXI, berättar tillsammans med Jan-Olof, SM0IFP.
Obs platsen är Kvarnbäcksskolan, Mostensvägen 4, Jordbro
Mötet börjar kl 19,30 och fika finns från kl 19.00
Vägbeskrivning hittar du på www.sk0qo.se
Välkommen! SödRa genom Lasse SM0FDO
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5. 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
6. SK6AG möte i Mölnlycke 2/2
SK6AG Göteborgs sändareamatörer håller månadsmöte
måndagen den 2 febr kl 19:00 i Råda församlimgshem i
Mölnlycke.
Alla är hjärtligt välkomna, även icke medlemmar
Hälsar SM6BWH Lars-Ove
0768 294 721, www.sk6ag.org
7. SK6BA årsmöte i Mark 2/2
Måndagen den 2/2 kl. 19.00 har Marks
Amatörradioklubb – SK6BA – årsmöte i
klubblokalen ”Bunkern”.
Alla medlemmar hälsas välkomna genom sekreterar’n SM6LKT – JanOlof.

Bidrag till nästa SSA-Bulletin skall vara redaktör`n
tillhanda senast onsdagen den 4 februari kl 20.
Skickas per e-post till bullen@ssa.se
Tfn till redaktör`n 0498-493203

Coming Up

WPX SSB M/M 26-30 mars
Efter 2 år av succé, med återigen ett nytt svenskt rekord avbockat på
checklistan, bjuder SSAs ungdomssektion åter in till en upplevelse utan
dess like.
Vi erbjuder ungdomar från hela Sverige att delta i ett M/M-team, med
endast ungdomar, i WPX SSB 2015 ALL Band HP. Även detta år ställer
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SK3W sin station, i Österfärnebo, till vårt förfogande. Teamet kommer att
bo gratis på anläggningen där det finns möjlighet till att köra radio dygnet
runt. Vi kommer även att äta på stationen, SSAs ungdomssektion står för
maten. Resor t/r får deltagarna själva bekosta. Tävlingen börjar lördagen
den 28 mars, klockan 00:00, och slutar söndagen den 29 mars, klockan
23:59. Från och med torsdagen den 26 mars till och med måndagen den
30 mars är stationen öppen.
Nycertifierad eller van operatör spelar ingen roll, alla intresserade är
välkomna att anmäla sig. Tag tillfället i akt och lär dig mer om eller
fördjupa dina kunskaper inom bl.a. vågutbredning, contesting,
stationsuppbyggnad, operatörsteknik och antenner av olika slag, m.m.
Även detta år siktar vi på ett multinationellt team och kommer därmed
även att bjuda in ungdomar från andra länder, dock kommer vi sätta
gränsen till 10 ungdomar. I och med det blir detta ett gyllene tillfälle att öva
upp sina språkkunskaper samt att knyta nya kontakter såväl nationellt som
internationellt.
För mer information/anmälan vänligen kontakta SSAs vice
ungdomskoordinator Mattias. Hoppas vi ses i mars!
73 de SSAs vice ungdomskoordinator Mattias Nurmi, SA0AZT
mattias.nurmi@hotmail.com, 070-753 05 80
Kanslinytt
Ny anropssignal och medlem
SA6NRZ
Javier Ferreira
BORÅS
Ny medlem
SA6OPJ
Oscar Nilsson
MÖLNDAL
SM5ASP
Sven Westlund
LINKÖPING
Återinträde
SM0WJV
Sigurd Reimers
TULLINGE
SM5TAI
Rickard Säfvenberg NORRKÖPING

