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Fira IARU! Kör nu så det ryker….

Föreningen Sveriges Sändareamatörer – SSA
SSA-Bulletinen
Publ v 9 den 25 februari 2015
Red: SM1WXC Christer, dagens op……………..

RIKS-QTC
1. SM1TDE aktiv från Uganda
1. SM1TDE aktiv från Uganda
Under perioden 21/2-3/3 är Eric SM1TDE på tjänsteresa i Uganda. Kör
med sitt ”gamla” call 5X8EW. Endast cw på 40-10 m och mest på kvällstid.
QSL via SM5DJZ.
Notera: 5X8EW är spottad på DX-Summit. Håller till runt 21004/21018 Khz.
Bulletinredaktör´n
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Kanslinytt
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2. SK0QO. Radio och flyg. Onsdag den 4 mars i Jordbro
Onsdag 4 mars. Vi får besök av Stig SM0BKZ som berättar om flyg och
amatörradio.
Han har varit pilot i flygvapnet och flugit de flesta stridsflygplanen.
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
3. SK0QO Veckoslutskurs i Stockholm, start 14/3
Kursen hålls i centrala Stockholm samt på Gålö. Se vidare Coming Up!
Hela notisen fiunns under Coming Up. Bulletinredaktör´n

4. FRO Svartlösa-Öknebo startar amatörradiokurs i Nykvarn.
Är du ännu inte radioamatör, men känner dig lockad av (radio-)
teknik och vill ha en trevlig och givande hobby ?!
Kursen planeras att starta i Februari/Mars. Mera information fås
av Anders (SM0ORB) som även tar upp anmälan.
Kontakta Anders via epost på sm0orb@bahnhof.se.
5. FRO Gotland – SL1ZXK årsmöte i Visby 3/3
FRO Gotland inbjuder till stämma tisdagen den 3 mars kl 19 i
Vitkålens kvarterslokal.
Efter förhandlingarna bjuder vi på förtäring.
Anmälan till: Bertil Olsson 070 -5812063 eller Lars-Eric Thor
248529 eller email senast fredagen den 27 februari. Meddela vid
anmälan om ni vill ha vegetarisk kost.
Hjärtligt välkomna!
Styrelsen
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6. SK3GK årsmöte mm i Gävle 4/3
Månadsmöte och Årsmöte hos SK3GK, Gävle
Kortvågsamatörer, onsdagen den 4 mars klockan
19.00. Platsen är Folkets Hus i Gävle.
19.00 håller föreningen sitt årsmöte.
19.30 berättar SM5HP Rolf om ”Modern mottagarteknik med återblickar”.
Efter fikapausen blir det information från styrelsen och så finns det tid för
ditt bidrag.
Föreningen bjuder deltagarna på tårta ! Dessutom gratislotteri!
Styrelsen hälsar dig välkommen, gm SM3CLA Karl-Olof
7. SK3VJ kallar till årsmöte 7/3 i Bollnäs
Årsmötet börjar kl 13. Efter årsmötet föredrag om digitala moder.Kom ihåg
att betala medlemsavgiften.
Hela notisen finns under Coming Up. Bulletinredaktör´n

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 1000.
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
Notisen finns på Coming Up fram till mötet. Bulletinredaktör´n

9. SM6-möte i Göteborg den 23/5
Inbjudan till klubbledarträff i sjätte distriktet den 23 maj kl. 12.00 till 15.00
på Radio-muséet. Mer info finns på distriktssidan på SSA.se.
DL6 SM6VYP/Valle
10. SK6AG årsmöte i Mölnlycke 2/3
Måndagen den 2 Mars kl 19:00 håller Göteborgs sändareamatörer årsmöte i Råda församlingshems lokaler i Mölnlycke
kl 19:00
Alla är välkomna även icke medlemmar. Mer info på
www.sk6ag.org
73 de, SM6BWH Lars-Ove Tfn 0768 294 721
11. SK7DS radioloppis i Lomma 16/5
Alla är välkomna till SK7DS radioklubbs
radioloppis i Lomma i närheten av Malmö o Lundregionen lördagen den 16 Maj 2015 kl.10,00.
Boka bord i god tid.
Vi har kaffe o tillbehör samt korvgrillning till servering.
Välkomna hälsar SK7DS Hamclub gm Mikael Nilsson SA7BKX
Notisen kommer att finns under Coming Up under våren. Bulletinredaktör´n
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12. SK7OP RadioSamband Skåne årsmöte i Lund 21/3
RSS kallar till årsmöte den 21/3 i Lund på Lunds
Tekniska Högskola, Ole Römers väg 3, Ingång E.
Efter sedvanlig årsmötesförhandling bjuder RSS på en
enklare förtäring.
Anmälan senast 17/3 till ordforande@radiosamband.com
eller 070-340 92 81.
Välkomna hälsar RSS styrelse gm. SM7PKY Mats, ordförande.
13. SK7OP RadioSamband Skåne radiosamband våren 2015
RSS har fått uppdraget att sköta säkerhetssambandet på
Simrishamnsmixen den 28/3, start och mål i Simrishamn och Rally över
gränsen, start och mål i Osby den 25/4.
Har du möjlighet att ställa upp som operatör på något eller
bägge uppdragen eller vill ha mer information hör av dig till
operator@radiosamband.com eller till ordförande SM7PKY
Mats på 070-340 92 81.
Välkomna på uppdrag med RadioSamband Skåne hälsar styrelsen gm.
SM7PKY Mats, ordförande.
14. SK7RN årsmöte i Borgholm 7/3
Ölands Radioamatörer SK7RN kallar medlemmarna till
årsmöte, lördagen den 7 mars, i Scoutstugan i
Borgholm. Start med fika kl 9.30.
Årsmötesförhandlingarna startar kl 10. Klockan 12
kommer krishanterings-samordnaren Anders Sporrong, från Ölands
Räddningstjänst att hålla ett anförande. Cirka 12.30 kommer Ölands
nationalrätt, kroppkakor att serveras. Priset per portion ( 3 st. med
tillbehör) är 80 kr. Föranmälan till Åke SM7NJD, via telefon/SMS nr.
0705-48 50 12 eller via e-post: sm7njd@telia.com senast onsdag den 4
mars. Efter lunchen, blir det demonstration av hjälpmedel för
amatörradion via internet. Välkomna, 73 de Åke SM7NJD,
informationsansvarig.

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

Coming Up

5

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
SK3VJ kallar till årsmöte 7/3 i Bollnäs
Du kallas härmed till årsmöte lördagen den 7/3 kl 13.00 i ABF-lokalen
Gärdesgatan 17.
Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar, kommer Hans SM3GDT, att
visa hur man på ett enkelt sätt kan tillverka sina, QSL-kort.
Hans, kommer även att förevisa och berätta om, att köra digitala moder,
exempelvis PSK31, JT65 etc.
Klubben bjuder på kaffe.
Välkomna
Styrelsen SK3VJ
Medlemsavgiften för 2015 är 150 kr för vuxna resp 100 kr för
ungdomar/studerande. Bankgironummer 5812-3514.
(Glöm inte att ange din anropssignal på blanketten vid inbetalning, det
underlättar för kassören!)
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.
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SM4IVE kommer att prata om hur man kör Aurora (norrskenskontakter)
på 2 m och uppåt.
Välkomna
Lars Pettersson SM4IVE DL4 & Lars Bertil Karlsson SM4DHN
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
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
SK7DS radioloppis i Lomma 16/5
Alla är välkomna till SK7DS radioklubbs
radioloppis i Lomma i närheten av Malmö och
Lund-regionen lördagen den 16 Maj 2015
kl.10,00.
Boka bord i god tid.
Vi har kaffe o tillbehör samt korvgrillning till servering.
Välkomna hälsar SK7DS Hamclub gm Mikael Nilsson SA7BKX
Kanslinytt
Ny anropssignal
SA6FJY
Silvio Lundström
Ny anropssignal och medlem
SA6JAW
Arthur Jaworksi
Återupptagit
SM7DVQ
Richard Kirkevall
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