Ha, jag fick ´an!
Som synes kan detta resultera i ståpäls! SA1CCQ Eddie
i pool position på Enholmen som SF1EF. Foto SM0OY Lars

Föreningen Sveriges Sändareamatörer – SSA
SSA-Bulletinen
Publ v 19 onsdagen den 11/5 2016
Red: SM1WXC Christer. Dagens op……………..

RIKS-QTC
1. IARU-läger för unga radioamatörer
2. Anmäl dig att köra med SK7ØCG!
4. SSA:s 90-årsjubileum – anmäl er och kör med specialsignalerna!
3. Mills on the air påminnelse om 14-15 maj
5. Bulletinredaktionen utökar verksamheten
1. IARU-läger för unga radioamatörer
För femte året i rad arrangerar IARU Region 1 ett sommarläger
för unga radioamatörer. Årets upplaga äger rum i österrikiska
Wagrain, strax utanför Salzburg, mellan den 16 och 23 juli. Den
här gången beräknas uppemot 100 ungdomar från ett stort antal
länder delta.
SSA erbjuder fyra ungdomar möjlighet till denna fantastiska
upplevelse. SSA ungdomsfond bekostar resan och IARU Region
1 står för kost och logi på plats i Österrike.
Du som är mellan 15 och 25 år, anmäl ditt intresse till sm5phu@ssa.se
snarast. Sökande ska inneha amatörradiocertifikat och vara medlem i
SSA.

73 de Jonas SM5PHU
2. Anmäl dig att köra med SK7ØCG!
Vi firar att den svenske kungen Carl XVI Gustaf har fyllt 70 år och från den
30 april 2016 kör vi med signalen SK7ØCG (Swedish King 70 Carl
Gustaf).
Anmälan om vilken dag du vill köra görs till SM7HZK Bo på
sm7hzk@ssa.se eller ring på 0766-550077 så lägger jag upp dig på en
körlista. Alla band och moden gäller. Endast en operatör kör åt gången.
QSL-korten fixar SM6JSM Eric men ni får själva skriva ut dem.
Mer om detta går att läsa på www.qrz.com under SK70CG.
Välkomna med anmälningar snarast.
Bo Hasselquist SM7HZK
3. Mills on the air påminnelse om 14-15 maj
Mills On the Air 14 – 15 maj 2016. Googla på rubriken för mer info!
Bulletinredaktör´n

4. SSA:s 90-årsjubileum – anmäl er och kör med specialsignalerna!
Det är nu endast fyra månader kvar på jubileumsåret så ta
chansen att anmäla er till
att köra med SSA:s
specialsignaler SC9ØSSA eller SJ9ØSSA. Vi använder
dessa signaler till mitten av september månad 2016.
Anmäl er att köra med dessa signaler till SM7HZK/Bo på sm7hzk@ssa.se
eller ring 0766-550077 så bokas ni upp på en körlista och blir då ensamma
att köra med den valda specialsignalen den dagen ni anmäler er för.
Passa på att ta chansen nu – garanterad pile-up! De redan tryckta QSLkorten skriver ni själva ut.
73 SM7HZK Bo Hasselquist
5. Bulletinredaktionen utökar verksamheten
Efter förfrågan från SSAs informationsgrupp har Bulletinredaktör´n
accepterat att till delar sköta kalendern på ssa.se.
Inom kort kommer alla bulletinrubriker att läggas in i SSA-kalendern. Jag
lägger ut klubbsignal (motsv), plats för aktiviteten samt klockslag för start.
Det är notisens innehåll som ligger till grund och ansvaret för riktigheten
åvilar den som skickat in notisen!
OBSERVERA att det fortfarande är distrikt och klubbars ansvar att
kalendern uppdateras. Bulletinredaktionen (upa) kompletterar bara!
Bulletinredaktör´n
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6. SK0MK Loppmarknad i Nykvarn 28 maj
Lördagen den 28. maj. Vi startar kl 10:00, och håller på till ca 14:00,
försäljare är välkomna från 9:00.
För att boka bord kontaktar du vår sekreterare, Anders SM0ORB
Hela notisen finns under Coming Up. Bulletinredaktör´n

7. SK0QO - "Öppet hus på Gålö", söndagen den 22 maj
Utan något speciellt program, men du har möjlighet att
arrangera något själv t ex ta med något projekt, kör
portabelt. radiotrafik från klubbstationen, träffa nya och
gamla vänner.
Grillen är tänd, servering av hamburgare och korv.
Denna dag har vi även en hög kranbil på plats, så om vi vill fästa upp
något högt går det bra. Även en del jobb med VHF-UHF projektet återstår.
Platsen är Klubbstugan på Gålö.
Öppet från kl 11 och vi håller på framåt 16-17 -tiden.
Vägbeskrivning finns på www.sk0qo.se
Alla välkomna, oberoende av klubbtillhörighet!
Södertörns Radioamatörer genom Lasse SM0FDO
8. SL0ZS och FRO Stockholm föredrag om flyg- och markradio 16/6
Torsdagen den 16 juni är det informationskväll hos SL0ZS, FRO
Stockholm i våra lokaler i Grimsta, Vällingby.
Hela notisen finns under Coming Up. Bulletinredaktör´n

9. SL1ZXK antennjobb den 18 maj
Nu skall deponerade och skänkta HF-antenner mm upp i masten
utanför Frivilliglokalen. Vi börjar den 18 maj kl 1000! Alla händer och
kunskaper behövs! SL1ZXK skall i luften så snart ske kan.
Bulletinredaktör´n

10. SK3BG Kvartalsmöte 17/5
Kom och påverka klubbens framtid och gör din röst hörd.
Välkommen!
Styrelsen
11. SK5AS fieldday i Valla 4/6
Välkomna till Linköpings radioamatörers fieldday i Valla 4/6 vid Tekniska
verkens museum Stratomtavägen 5, Linköping.
För mer info se vår hemsida eller kontakta SA5CHW.
Hela notisen finns under Coming Up. Bulletinredaktör´n

12. SK5DB Uppsala radioklubb fieldday 6/6 i Nåntuna
SK5DB hälsar alla radiointresserade
välkomna till vår årliga fieldday Uppsala möte
på Sveriges nationaldag den 6e juni.
Hela notisen finns under Coming Up. Bulletinredaktör´n

13. SK6KY loppis i Kungsbacka 21/5
Kungsbacka Radioamatörer har loppis i
klubblokalen på Vässingsövägen 66 i
Onsala. Start kl 1000. Mer info på sk6ky.se
Välkomna
14. SK6SP Halmstad SändarAmatörer loppis 20/8
Halmstads SändarAmatörer HSA har radioloppis 20/8 kl
11.00 -14.00. Finns även en del annat till salu.
Platsen blir Hemvärnets lokal Skedalahed. Se karta på vår
hemsida sk6sp.se
Andra klubbar och radioamatörer är välkomna.
Att hyra bord pris 50:- st. Egna bord ute 25:Fika kommer att finnas.
Anmälan till sm6yee@telia.com
Välkomna önskar SK6SP gm SM6YEE Kjelle
15. SM7-möte hos Eksjö Radioklubb The Highlanders 14/5
Reservera lördagen den 14 maj 2016 mellan kl 10:00-13:00.
Då blir det distrikt 7 möte i Eksjö.
Vi börjar med fika kl 1000 och mötet kl 1030.
Efter sedvanliga mötesförhandlingar kommer SM5SUH och SM5UGC
att visa och demonstrera ICOM´s nya tranceiver IC 7300.
Plats: EBK-stugan.
Inlotsning:145650 och 145425.
16. Kanslinytt
Ny anropssignal
SA4JOH
Jonathan Henriksson
Ny medlem
SM0KAY
Karl-Åke Persson
SM5WYW
Christopher Malefors
Ständig medlem
SM2AYE
Folke Andersson
Återinträde
SA6CKA
Rositha Johansson

FALUN
JÄRFÄLLA
UPPSALA
KÅGE
VEGBY

Signaler med kursiv stil är specialsignaler.

Bidrag till nästa Bulletin skall vara redaktör´n
tillhanda senast onsdagen den 18 maj
Skickas per e-post till bullen@ssa.se
Tfn till redaktör`n 0498-493203

Coming Up

SK6MA Fieldday Loppis på Missveden vid Hjo 27-29/5
Boka bord så fort ni kan 070-3595984 hoppas det blir
många som vill sälja så vi kan fortsätta med vår träff.
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). Toaletter och dusch
finns. Vi finns på 145.525 och D-star på B modulen.
Tider 10,00-14.00.
Kontakt kjell-åke sm6vag 0703595984
N 58 18 128
E 14 13 270
73 de SM6VAG Kjell-Åke
0502-31218, 070-3595984
SK3GK Gävle Kortvågsamatörers vår-fieldday 27-29 maj
Årets vår-fieldday kommer att äga rum fredagen, lördagen
och söndagen den 27., 28.
och 29. maj. Vi kommer att
hålla till i Svartviksstugan
vid sjön Öjaren norr om
Sandviken.Program lördag:
Klockan 14.00
SM5HP Rolf
Folkesson kommer att hålla föredrag
under rubriken ”Antenn-anpassning i
praktiken”.
Klockan 16.00
SM3CLA Karl-Olof Elmsjö demonstrerar
användningen av MOX-lödkolven.
Efter demonstrationen kommer CLA att bjuda på våfflor med sylt och
grädde.Övriga aktiviteter Tipsrunda från klockan 12.00 på lördagen till
14.00 hela helgen:
på söndagen. I övrigt. Trevlig samvaro. Radiokörande med egna
stationer.
Stugan kommer att vara öppen från klockan17.00 fredag eftermiddag till
söndag eftermiddag klockan 17.00. Möjlighet till övernattning i sovsäck på
trägolv.
Ta med vad du vill ära och dricka. Det går att grilla korv i öppen spis.
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. Skyltar med texten SK3GK kommer att sättas upp. Inlotsning
kommer att ske via RV56 (R4).Detaljerad vägbeskrivning kan också fås av
de undertecknade personerna. Position: N6041.049 E 1650.945

Alla hälsas välkomna
SM3RNN Nils, SM3WEO Michael, SM3EMJ Mats
SK0MK Loppmarknad i Nykvarn 28 maj
En loppmarknad för amatörradioprylar och annat av lite mer teknisk
karaktär har varit ett årligen återkommande arrangemang.
Tidpunkten har varierat lite genom åren men är nu fastställd till lördag
närmast månadsskiftet maj / juni.
För år 2016 betyder detta lördagen den 28. maj.
Vi startar kl 10:00, och håller på till ca 14:00, försäljare är välkomna från
9:00.
Loppisen i Nykvarn fokuseras som vanligt på trivsel.
Kafeteria med humana priser på kaffe, te, saft, mackor och kakor.
Lite lugnare tempo med gott om tid att prata.
Inträdeslotteri med fina priser.
Kom, träffas och trivs.
För att boka bord kontaktar du vår sekreterare, Anders SM0ORB
SK5AS fieldday i Valla 4/6
Fielddayen är planerad att vara på Valla vid Tekniska verkens museum.
Bra väder är beställt så var bered på utomhusaktiviteter.
Stationer som är klara:
SWR, kondensatortestare
Loppis
Arduino/raspberry pi projekt
Flygpositionering med rtl-sdr dongel 1090MHz.
CW och SSB kommer att demonstreras
Rävjakt ( radiopejling )
AMPRnet
Digitala moder
Föreläsning kl 11 om SDR med Tilman SM0JZT
Tilman SM0JZT, SSA:s sektionsledare för radioteknik kommer och håller
lite låda om framtidens radioteknik. Vi kommer att resonera om de
teknikkunskaper vi radioamatörer förväntas ha mot den teknik vi använder.
Sedan tittar på olika typer av radioapparater som kan sägas vara SDRradio, alltså mjukvarudefinierade radios där hårdvaran (komponenterna)
får stå tillbaka för mjukvaran som gör det vi vill att vår radio skall göra.
Tilman tar med sig ett antal apparater som vi kommer att få "klämma och
känna" på. Väl mött med öppna sinnen mot inspiration och andra tekniska
infallsvinklar till vår hobby.
Korv,läsk,godis kommer att finnas till försäljning.
Välkomna till Linköpings radioamatörers fieldday i Valla 4/6 vid Tekniska
verkens museum Stratomtavägen 5, Linköping.
För mer info se vår hemsida eller kontakta SA5CHW.
SK5DB Uppsala radioklubb fieldday 6/6 i Nåntuna
SK5DB hälsar alla radiointresserade
välkomna till vår årliga fieldday Uppsala möte
på Sveriges nationaldag den 6e juni.
Årets tema är Nybörjare.
Kom förbi och bygg din alldeles egna antenn, testa på att chatta digitalt via
kortvåg med PSK eller prata med andra radioamatörer via vår
klubbstation.

Om intresse finns kan vi även gå igenom loggprogram och rigstyrning med
hjälp av dator.
Givetvis är även alla gamla rävar lika välkomna som nybörjare. Kom förbi
och bara fika och umgås eller hjälp våra nybörjare att komma igång.
Fika och korv med bröd kommer finnas till försäljning under dagen.
Vägbeskrivning till klubbstugan i Nåntuna finns på www.sk5db.se
Inlotsning via någon av våra repeatrar på 145,750 alternativt 434,750
(82,5Hz subton)
Vi öppnar kl 10 och håller igång så länge det finns besökare. Ett större
partytält ser till att vi kan hålla öppet oavsett väder.
Välkomna önskar Uppsala Radioklubb
SL0ZS och FRO Stockholm föredrag om flyg- och markradio 16/6
Torsdagen den 16 juni är det informationskväll hos SL0ZS,
FRO Stockholm i våra lokaler i Grimsta, Vällingby
”FLYG- OCH MARKRADIO, en föreläsning om kommuniktionen
mellan svensk stridsledning och stridsflyg från 60-talet till idag”
Föredragshållare Lennart Karlsson, tidigare radarjaktledare;
kunnig om svenska flygplan och luftförsvarsystem.
Föranmälan till sm0vux@fro.se. Begränsat antal platser.
Med vänliga hälsningar
Jan Lennström
SK3YQ årsmöte - field day, Tåsjöberget 18 juni
Repeatersällskapet Västra inbjuder medlemmar och andra
radiointresseradetill årsmöte med field day och picnic på Tåsjöberget,
lördag den 18 juni 2016.
Mer info på: http://sk3yq.hamshack.info/
73 de Hans SM3PXG RSV ordförande.
070-6826144
SK4BM - Stora Björnmötet avhålles i år för 51:a gången
Mötet avhålls i år 1-3:e juli med start fredag 1/7 runt
klockan 17.30 och avslutas vid lunch på söndag 3/7.
Drop in, föranmälan behövs inte. Övernattning i eget
tält/husvagn/husbil.
Med sina 340m ö.h. är "klätten" ett perfekt QTH för
högre frekvenser.
Medtag radioutrustning, antenner och
campingutrustning, 230v finnes, ta med egen
skarvsladd.
Mat och dryck finns att köpa i restaurangen, Fredag kväll grillar vi.
Lördag kl 16 avhålls traditionsenligt gemensam middag i restaurangen.
För kvällsaktiviteterna med sociala inslag, medtag dryck efter eget behag
samt liten radio.
Platsen är ca 15km norr om Sunne längs väg E45, på västra sidan av
Övre Fryken.
Incheckning via 145.550 MHz simplex eller R7.
Vi ses på klätten!
SK7RN Bussresa till Grimeton 3/7
Ölands Radioamatörer anordnar bussresa den 3 juli till
Alexandersondagen i Grimeton. Bussen avgår från Byxelkrok på norra
Öland klockan 0545. Den kör söderut västra vägen över bron via Kalmar,

Nybro, Eriksmåla, Lessebo och Växjö. Alla radioamatörer som vill kliva på,
från Byxelkrok till Växjö, är välkomna. Hemkomst tillbaka i Byxelkrok cirka
21:35.
Kostnad 940:-/person. I priset ingår: Bussresa, entré till Grimeton samt
middag på hemvägen. Om någon inte följer med till Grimeton, utan hoppar
av i Ullared så kostar den personens resa 820:-/person. För att priset ska
gälla måste minst 20 resenärer vara med på resan (max 50). Priserna
satta av Silverstrands Buss.
Sista anmälningsdag 8 maj 2016.
Anmäl till info@sk7rn.se eller till Erik SM7DZV på telefon 0705 52 45 53.
För detaljerat program: Se Agenda i Amatörradionyheterna (3 juli):
www.hamnews.se
Välkomna
Ölands Radioamatörer
genom Erik SM7DZV
SF100SAI Boden Radio Bunker fyller 100 år 13 juli
Specialanropssignalen
SF100SAI
kommer
att
aktiveras under 2016. Bakgrunden är att Boden Radio
Bunker firar 100 års jubileum i sommar.
Under jubileumsdagen den 13 juli kommer signalen
vara aktiv från den gamla bunkern.
SAI är den signal som Boden Radio använde därav
har vi begärt att få använda signalen SF100SAI.
Vi återkommer med mer info om vilka band vi kommer att vara aktiva på
och förmodligen så blir signalen aktiverad i god tid före jubileumsdagen så
vi vet att allt kommer att fungera!
Information kommer bl.a. att meddelas via Facebooksidan BODEN RADIO
– FÖRST I ETERN
73 de SM2EUO
Dags för Tångahed igen den 27/8
Lördag den 27 augusti är det dags för Tångahed Fieldday och Hamevevent. En mycket välbesökt träff för radiointresserade. Tångahed är
beläget strax utanför Vårgårda.
Fri loppis i det fria, ta med vad du vill sälja.
Enklare förtäring finns under dagen.
Möjlighet att övernatta i tält, husbil, vandrarhem. Detta måste förbokas.
Många kommer redan på fredagen . För bokning av övernattning kontakta
Tånga Fritid tel 0322-624311.
För information se hemsidan " tangahed.net" eller mail till sm6vkc@ssa.se
Väl mött på Tångahed 27 augusti.
Tångahed-gänget

