Sea Cloud II Valetta Malta, världens vackraste kryssningsfartyg, på besök i Visby 29/6
2015. Foto Ch Wennström
Observera att aktiviteterna ligger i datumordning! Sommarbulletinerna skickas ut som
vanligt. Det är upp till varje Bulletinstation att sända i enlighet med det schema ni har eller
på era lokalnät.
Klubb/distrikt kan sända in färdigt manus när som helst under sommaren. Dessa skickas
inte ut men ”hemsidebulletinen” uppdateras så fort jag får in ny text (eller publicerad text
blir inaktuell!
Ha en fin sommar.
SSA-Bulletinen utgivning sommaren 2015
Höstterminens första SSA-Bulletinen utkommer onsdagen den 19
augusti (v34).
Jag ändrar utgivningen av Sommarbulletinen till löpande
utgivning efterhand som material kommer in!
Det finns ”massor” av notiser på klubbarnas hemsidor och i QTC.
Skicka dem även till SSA-Bulletinen!
OBSERVERA att stopptid för Bulletinen numer är kl 18. Bulletinredaktör´n

Kansliet har sommarstängt
Under sommaren är kansliet stängt från och med måndagen den 6 juli till
och med den 7 augusti. Öppnar igen den 10 augusti.
Ni som önskar handla ur HamShop, exempelvis ett Utbildningspaket. Var
ute i god tid, senast den sista juni måste såväl beställning som betalning
ske. Du som är provförrättare och önskar erhålla prov, beställ senast sista
juni.
Vi på kansliet önskar alla en angenäm sommar. /SSA:s kansli
AM-test igen den 1:a augusti
Vi inom Arboga Radio Klubb och Arboga FRO-avdelning har anordnat
denna lekfulla tävling sedan 1988. Totalt har över 250 amatörer deltagit
under åren. Använda stationer har varit allt från bärbara från 40-talet, via
stora anläggningar från militära staber, till moderna med dammig AMknapp. Ställ upp även du och bifoga gärna lite bakgrundsinformation och
bild på din AM-station, tillsammans med loggen. Det kan då bli en trevlig
uppföljningsartikel!
Regler finns på sm5b.se/sl5zyb
AM är välmodulerat och vackert, men svårt!
Lyssna i bruset och lycka till!
Arboga FRO-avdelning och Arboga Radio Klubb
SL5ZYB / SM5B, Jonny
Våra enkla regler
Tid
Frekvens
Modulation
Klasser
Anrop
Testmeddelande
Poäng
portabel 2.

Första lördagen i augusti, kl 0700-0900 UTC
3600-3750
AM, dubbelt sidband med bärvåg
1. Fast station, max 100 W uteffekt
2. Portabel station, --"-CQ AM-test
RS, förnamn och ortsnamn
Kontakt med fast station ger 1 poäng, med
Portabel station multiplicerar sin slutsumma

med 2
Logg

Ange klass och eget QTH.
Tid, motstation, namn och QTH.
Sänd loggen inom 14 dagar till Jonny

Rosenquist,

Ej insänd logg
återfinns i 2 loggar.
Priser
alla ett diplom.

Brattbergsvägen 32, 732 48 Arboga.
Går även bra med mail till sm5b@ssa.se
Poäng erhålls, om motstation
Totalsegrare får en nostalgisk radiopryl, samt

Int lighthouse weekend 2015 anmälningar – aktuell 150714
Listan hämtad från illw.net

Sverige
Sverige
Sverige
Webb
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Webb
Sverige
Sverige
Buro el dir
Sverige
Sverige
Web

7S7JAN
7S7KUL
8S6NAV

Lange Jan SE0052
Kullens Fyr SE0010
Naven
SE0017

bara e-QS
Via SK7DD Webb
SK6LR el dir 8S6NAV

SK2AU
SK3LH
SK3YQ
SK6MA/lh
SK6QA/lh

Bjurö
SE0036
Skagsudde SE0042
Bergudden SE0049
Visinge South, Vättern
Galteroen SE0038

Buro
Webb
Buro eller direkt Webb
Via SSA
SE0029
Buro
SK6QA via Buro el dir

SK7L
SK7RN
Webb
SK1BL
SM7I

Segerstad fyr SE0020 Via SK7CA Webb
Långe Erik, Öland Nth Point SE0011
Bunge aur SE0064
Buro
Lernacken Lighthouse SE0053

Buro

Verkar vara lite tunt med anmälningar!
Bulletinredaktör´n

SE90IARU i SM5
Alla inom SM5 distriktet kan köra vår jubileumssignal SE90IARU t.o.m. 31
augusti.
Fortfarande är många veckor ledig i vår almanacka.
Ni kan boka en eller flera veckor (måndag/måndag). Går in på SSAs
hemsida under distrikt 5, och lägg in din bokning. Många QSO:n och pile
ups blir det förmodligen!
Det är viktigt att signalen inte delas ut till flera personer samtidigt. Mode
och band får var och en bestämma själva, men det är naturligtvis bra om
det blir ett mångfald av moder och band.
Jag bekräftar varje bokning via e-posten.
Mer information om vad man ska göra med sina loggar finns även på
SSA’ s hemsida.
73 de Stephan SM5YRA
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.
SK7BQ Radiokurs för nybörjare i Kristianstad 10/8

SK7BQ i Kristianstad startar en nybörjarkurs i augusti måndagen den 10
aug klockan 1900 i klubblokalen.
Platsen är Fäladsgatan 6 bakom Mc Donalds. Köp böcker i god tid hos
SSA, utbildningspaketet.
För frågor kontakta Leif SM7NCI 044-70680. E-mail: sm7nci@gmail.com
SM1 Bunge Aur SE0064 aktiveras under fyrhelgen 14-16/8
Under årets upplaga av den internationella fyrhelgen
den 14-16/8 kommer ön Bunge Aur, belägen i
Fårösundsgattet (57.8240 N, 19,1168 E) och dess fyr
aktiveras på banden av ett muntert gäng.
Vi kommer att ha två välutrustade stationer igång,
boende ordnas i öns gamla lotsbyggnad, annars går
det att tälta.
Transport ut till Bunge Aur kommer att utgå från Fårösund.
Det finns plats för fler operatörer så det är bara att kontakta undertecknad
ifall du vill följa med.
Eric SM1TDE
SK7RN hälsar välkommen till fyren Långe Erik 14-15/8
Välkommen till Internationella Fyrhelgen vid Ölands
Norra Udde Ölands Radioamatörer SK7RN hälsar
välkommen till Internationella Fyrhelgen den 14 och
15 augusti vid Ölands Norra Udde, fyren Långe
Erik.
Preliminärt program:
Tisdag – torsdag 11 – 13 augusti:
Förberedelse för radiotrafik. Tillverkning och montering av antenner mm.
Fredag den 14 augusti
Klockan 1500: Föreläsning i Gillberga Stenbrott: Hur Öland bildades.
Geologen Jan Mikaelsson föreläser och visar. Mycket intressant för alla.
Klockan 1800: Gemensam middag på Böda Hotell.
Förhandsanmälan till Ölands Radioamatörer. Information om kostnader
mm kommer på SK7RN:s hemsida www.sk7rn.se.
Lördag den 15 augusti
Klockan 1000 – 2400: Radiotrafik från fyren Långe Erik. Passningsschema
upprättas fredag kväll.
Klockan 1200 – 1500: Auktion Radioutrustning.
Auktionsropare Sven-Åke SM7EKU.
Bland auktionsgodset kan (idag) nämnas: Versatower 18 meter, fem
yagiantenner för kortvåg: Hy Gain TH6DXX, Fritzel FB33, CueDee 5 el 14
MHz full space, CueDee 4 el 21 MHz full space, 50 MHz yagi, antennrotor
KenPro 1000.
Mer tillkommer.
Förteckning över aktuellt auktionsgods kommer att finnas på
www.sk7rn.se från och med den 15 juli. Allt auktionsgods har skänkts som
gåvor till Ölands Radioamatörer. All behållning tillfaller klubben.
Söndag den 16 augusti
Klockan 0000 – 1400 Fortsatt radiotrafik från Långe Erik. Därefter brytning
av stationsplatser, städning och avveckling.

Mer info
Mer info kommer på Ölands Radioamatörers hemsida www.sk7rn.se.
Välkommen!
Tångahed Field Day 29/8 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)

SK2AU Loppis/elektronik-marknad och amatörradioträff i Skellefteå
den 5 september
Lördagen den 5 september inbjuder
Skellefteå Radioamatörer SK2AU till
sedvanlig loppmarknad och amatörradioträff
i Skellefteå.
Vi håller till i totohallen på Skelleftetravet och startar kl. 10:00 och håller på
fram till 15:00.
Servering av mackor, kaffe, te, läsk och varmkorv.
Vägbeskrivning och mera info finns på vår webbsida: http://www.sk2au.org
Varmt välkommen önskar Skellefteå Radioamatörer, SK2AU!
73 de styrelsen gm Per-SM2PDT
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
(Se även annons QTC nr 6 sid 45. Bulletinredaktör´n)

SK4TL hamloppis 29/9
Lördag den 26 september, plats Ölmbrotorp norr om Örebro. Insläpp
besökare kl 11.00
Som vanligt finns fika och enklare förtäring.
Säljare släpps in från kl 09.00
Nu anmälda säljare som deltar: VKC Hamshop Mellerud och Limmared
med radio, kontakter och antenner m.m.
Passa på nu och leta fram prylar att sälja. Du bokar bord av mig lättast via
ett mail till sm4rgd@gmail.com
Senaste info vägbeskrivning m.m. hittar du på WWW.sk4tl.com
Alla hälsas välkomna SM4RGD Charlie
http://www.sk4tl.com/
mailto:sk4tl_info@sk4tl.com
(Se annons QTC nr 6 sid 43. Bulletinredaktör´n)

SK5BN Radiomarknad i Norrköping 10 oktober
Planera redan nu för Loppis- och radiomarknad i Norrköping lördagen 10
oktober kl. 9-13.
Bokning av utställarbord via e-post bokning@sk5bn.se hälsar
Janne,SM5TJH
SK6SP startar certkurs i oktober
HSA, Halmstads SändarAmatörer, planerar att starta
kurs i för blivande radioamatörer till hösten 2015.
Vi träffas 10 onsdagar cirka 2 timmar/gång
Vi bör vara 5-6 st .
Mer info av SM6YEE Kjelle eller SM6GRH Rolf
Anmälan till SM6YEE Kjelle e-post sm6yee@telia.com
eller på vår hemsida sk6sp.se.

