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2. SK3BG 29/3 Teknikkväll - Okänt projekt
Än så länge hemligt projekt redovisas på denna kväll. Som vanligt inte ens
presentatör vet innehållet.
Kvällens presentatör Markku SM3LDP
Välkommen!
Styrelsen
3. SK3GK funderar över när banden öppnar i Gävle den 6/4
SK3GK, Gävle Kortvågsamatörer, har månadsmöte onsdagen den 6 april
2016 klockan 19.00 på Brunnsgatan 56 i Gävle.
Program:
”När öppnar banden?”
SM3ES Christer kommer till oss och berättar hur vi bäst utnyttjar
bandöppningarna på korvågsbanden.
Efter fikapausen visar SK3HEW Erik upp en transistorprovare och ett
oscilloskop och berättar vad man kan göra med resultatet ifrån provaren.
Alla hälsas välkomna !
Styrelsen gm SM3CLA
4. SK4AO Falu Radioklubbs årsmöte i Falun den 30/3
Onsdagen den 30/3 är det dags för årsmöte hos Falu
Radioklubb.
Mötet börjar kl. 19.00 och hålls i klubblokalen vid Surbrunn
i Falun.
Eftersom lokalen ligger på militärt område, så finns det en
ringklocka till höger om bilgrinden. Tryck på denna knapp, så
kommer vi och öppnar.
Klubben bjuder på smörgåstårta och vill därför ha förhandsanmälan om
förtäring önskas. Detta sker till anmalan@sk4ao.net eller via telefon till
SM4RMH Lasse, 076-677 56 70. Senast den 27/3 vill vi ha anmälan.
Välkomna!
Styrelsen i SK4AO, Falu Radioklubb
5. FRO Svartlösa-Öknebo startar amatörradiokurs
Start eventuellt i april. Tid fem veckor. Mer information kommer
att finnas på FRO Svartlösa-Öknebos hemsida.
Anmälan snarast till ulf.westman@fro.se
Hela notisen finns nder Coming Up. Bulletinredaktör´n

6. SK5LW radiomässa i Eskilstuna 2/4
Nu är det inte långt kvar till radiomässan i Eskilstuna.
Lördagen den 2 april kl 10 startar årets Ham-fest i
Munktellarenan igen!
Hela notisen finns under Coming Up. Bulletinredaktör´n

7. SK7AX Miniloppmarknad på SVARK 5/4 i Jönköping
Tisdag den 5 april håller Södra Vätterbygdens
Amatörradioklubb en miniloppmarknad.
Hela notisen finns under Coming Up. Bulletinredaktör´n

8. SK7DD NSRA arrangerar Rasberry Pi-kurs
Nordvästra Skånes Radioamatörer arrangerar en kurs för dig
som vill komma igång med, och lära dig mer om Rasberry Pi.
Kursen kommer att hållas undertre onsdagar med start den 6
april.
Sista anmälningsdag är den 31 mars och anmälan är bindande.
Läs mer om kursens innehåll, förkunskaper, priser etc på vår hemsida
SK7DD.se
Välkommen till Rasberry Pi kursen
NSRA genom SM7PKP, Mats
9. Kanslinytt
Ny anropssignal och medlem
SA3DKA
Håkan Westerlund HUDIKSVALL
SA3GGN
John Landgren
HÄGGENÅS
SA4DHT
Dirk Handzic
TÖCKSFORS
SA4FBO
Bertil Fjordensjö
SÄFFLE
SA4HBJ
Björn Henningsson ÅRJÄNG
SA6NIX
Niclas Samuelsson ÅSENSBRUK
SA7KEG
Kent Gustavsson
JÖNKÖPING
SA7MFO
Marcus Folkesson BANKERYD
SM4-8367
Daniel Harrysson
ÖREBRO
SM5-8368
Petra Ögren
TIERP

tillhanda senast onsdagen den 30 mars.
Skickas per e-post till bullen@ssa.se
Tfn till redaktör`n 0498-4932

Coming Up

SK7AX Miniloppmarknad på SVARK 5/4 i Jönköping
Tisdag den 5 april håller Södra Vätterbygdens
Amatörradioklubb en miniloppmarknad. Det är främst
instrument, exempelvis analoga och digitala oscilloskop,
nätaggregat, funktionsgeneratorer och multimetrar, som kommer säljas.
Men även en del annat. En aktuell lista kommer finnas för nedladdning på
www.sk7ax.se.
Vi öppnar för visning kl. 18:00. Kl. 18:30 startar försäljning men första
halvtimmen endast till köpare som kan uppvisa giltigt studentleg. Mellan
19:00-21:00 får vem som helst handla.
Fika kommer finnas till självkostnadspris. Betalning sker på plats,
företrädesvis via Swish. Mer information och vägbeskrivning finns på
hemsidan och även i pryllistan. Möjligheten att boka eget bord för privat
försäljning kommer denna gång vara ytterst begränsad.
För mer information, kontakta Ingemar, SM7RIN (ingemar.em@telia.com)
SK5LW radiomässa i Eskilstuna 2/4
SK5LW Runt 300 meter bokat !
Nu är det inte långt kvar till radiomässan i Eskilstuna.
Lördagen den 2 april kl 10 startar årets Ham-fest i
Munktellarenan igen!
Då kommar amatörer från alla håll för att träffas, fynda samt
se de senaste nyheterna från våra leverantörer av
radioutrustning. Många ställer ut, tex. VKC-Hamshop, RemoteRig, SJR
Service, Mobinet, Limmared Radio och data, föreningar och enskilda
amatörer. Det kommer att bli ett rikt utbud som vanligt.
Radiomässan är öppen mellan kl. 10-15. Entréavgift: endast 40 kr.
Cafeteria!
Parkeringsmöjligheter finns i anslutning till arenan men begränsat pga
nybyggnad i området.
I år så har vi 400 nya parkeringar på andra sidan ån endast ett stenkast
därifrån!
Det kommer att finnas karta med markerade platser på hemsidan för
nedladdning. Lätt att hitta. Vi planerar också att hänga upp snitslar mot
arenan.
Vägbeskrivning till mässan: Om ni kommer på E20 så svänger ni av vid
Trafikplats Årby och åker mot centrum tills ni ser skylt märkt
Munktellstaden/arenan. Om ni kommer söder ifrån på väg väg 53 eller väg
230 så åker ni mot Västerås tills ni ser skylt märkt Munktellstaden/arenan.
Följ sedan de skyltarna.
Som sagt, begränsade parkeringsmöjligheter vid själva arenan så det
bästa är dock att parkera på någon av parkeringarna i centrum på andra
sidan ån.
Mer utförlig och senaste information finner du på vår hemsida:
www.sk5lw.com
Varmt välkomna till Smé-staden och årets Ham-fest weekend.
73 de SK5LW Eskilstuna Sändareamatörer

FRO Svartlösa-Öknebo startar amatörradiokurs
Har Du ett brinnande intresse för radio och teknik? Kanske är
du intresserad av språk, och vill knyta kontakter? Då skulle du
nog passa som radioamatör. Amatörradio är en hobby som
utövas av ca 3 miljoner personer i hela världen. I Sverige finns
drygt 11 000 radioamatörer. Plats för kursen blir på södra
sidan Stockholm, antingen i avdelningslokalen i Tumba eller i
"Ge Järnet" i Nykvarn eller växelvis mellan platserna. Detaljerna
bestämmer kursdeltagarna i samråd med kursledaren. Kursen kommer
förmodligen att avhållas under ett antal helgdagar under fem veckor
(lördag eller söndag), men det bestämmer kursdeltagarna i samråd med
kursledaren som är Calle SM0CBE.
Vi använder SSA-Utbildningskasse som grund. Kursen är gratis för FRO
medlemmar, men kostnaden för utbildningskassen (cirka 300 kr) samt
provavgift bekostas av deltagarna själva. Planerad start, blir när vi har fått
lite flera intresserade, förmodligen under april månad.
Mera information kommer att finnas på webbplatsen Svartlosaoknebo.fro.se. Intresseanmälan snarast med namn och adress, epostadress, och gärna mobilnummer till ulf.westman@fro.se, eller via sms till
0739 399707.
Varmt Välkommen med din anmälan!

