Karolinerna marscherar och skjuter salut på nationaldagen 2016
i Horda Hembygdspark i Rydaholm.
Ryktet förtäljer att härföraren hämtats från SSA!
Kan det vara orsaken till den bristfälliga marschdiscplinen?
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1. Nationaldagsfirandet 2017 - nya regler för den som vill fira med specialsignal
Tisdagen den 6 juni firar vi Sveriges Nationaldag. Från 2005 till 2016 har vi amatörer
kunnat fira den på vårt speciella sätt genom att de som så önskade fick byta ut SM
mot SE, eller SA mot SF, i våra bassignaler. Tyvärr innebär reglerna i det nya
delegationsbeslutet att vi inte kan göra det så enkelt för oss längre. Eftersom vi
numera endast får inneha två specialsignaler per person kan de som redan har två
signaler inte ansöka om en tredje. Alla övriga kan fira som vanligt och ansökan görs
via ansökningsförfarandet på hemsidan (övre menyraden => SSA =>
Specialsignaler). Avgift: Noll kronor. Observera att tillståndet endast gäller mellan
00.00 till 24.00 UTC den 6 juni 2017 (=02.00 6/6 till 02.00 7/6 svensk sommartid).
Eventuella frågor per mail till signal@ssa.se .
Eric SM6JSM

2. SSA-Bulletinens sommaruppehåll
Vårterminens sista Bulletin utkommer v 25 onsdagen den 21 juni.
Höstterminens första Bulletin utkommer v 34 onsdagen den 23 augusti.
Sommarbulletinerna utges den 12/7 och 2/8.
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

3. 8SØHRA - Museum Ships Event, 3-4 juni
Lördag 3 - söndag 4 juni
Museiskeppshelg på isbrytaren Sankt Erik vid Vasavarvet,
Djurgården, Stockholm.
8SØHRA aktiveras av operatörer från SK0QO och SK0ZA.
Lyssna efter oss på banden.
Mera info kommer att finnas på hemsidorna sk0za.se resp
sk0qo.se.
Besökare är välkomna ombord. Det är fri entré till museibåtarna på Djurgården
mellan kl 11-17.
Detta event arrangeras varje år av NJ2BB, Battleship New Jersey.
Denna helg deltar museifartyg av olika slag. Slagskepp, jagare, hangarfartyg, ubåtar,
fyrskepp, isbrytare mm från hela världen.
Läs mera på hemsidan www.nj2bb.org där också anmälan av aktivitet från
museiskepp kan göras. Vi ser gärna flera deltagande skepp från Sverige.
Välkomna! /Storstockholms Radioamatörer och Södertörns Radioamatörer.
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n
4. Specialsignaler

Tillfälliga anropssignaler (”specialsignaler”) har hittills normalt
endast tilldelats med distriktssiffror 0 – 7.
SSA:s styrelse har 23 maj 2017 beslutat att alla kan ansöka om
tillfälliga anropssignaler med valfri siffra 0 – 9.
Ansökan görs via ansökningsförfarandet på hemsidan (övre menyraden =>
SSA => Specialsignaler). Där kan ni finna hela regelverket som gäller sedan den 1
april i år.
Individuella amatörer får maximalt inneha två samtidigt gällande specialsignaler.
Eventuella frågor till signal@ssa.se
73 Eric SM6JSM
5. 39. Nordiska VUSHF-mötet på Tjörn 9-11/6
Västkustens Mikrovågsgrupp SK6YH, inbjuder till den 39.
upplagan av Nordiska VUSHF-mötet. Det hålls på
Billströmska Folkhögskolan på Tjörn.
Bra information om program, bokning och mycket mer finns
på www.vushf2017.se
SK6YH hälsar alla intresserade varmt välkomna!
Notisen skriven av Bulletinredaktör´n. Den finns i kalendern på ssa.se,,

6. SSA på plats i Friedrichshafen 14-16/7
Möt högsommaren och Europas radioamatörer i
Friedrichshafen, SSA är på plats!
Ta en tur ner till Friedrichshafen vid Bodensjön för Europas
största amatörradiomässa. Här finns 250 utställare med de
senaste nyheterna och ett jätteloppis under dagarna 14-16
juli. SSA har en egen monter, där vi svarar på frågor och
lockar amatörer till Sverige och våra besöksstationer.
Vi ses i Friedrichshafen!
Hans-Christian SM6ZEM
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7. SK0MK & SK0MG Loppis i Nykvarn lördagen den 3/6 (Påminnelse)
Lördagen den 3/6 har Mälardalens Radioamatörer SK0MK, i samarbete med
Stockholms Läns Radioamatörer SK0MG, loppmarknad i Nykvarn.
Vi startar kl 10:00, och håller på till ca 14:00, försäljare är välkomna från 9:00.
Inträdeslotteri med fina priser.
Hela notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

8. SK1BL Gotlands Radioamatörklubb studiebesök 11/6
11 juni kl. 1300. Ingen föranmälan. Mer info kommer att finnas på GRK hemsida
www.grk.se.
TDE
Notisen inlagd i kalendern på ssa.se. Blletinredaktör´n

9. FRO Gotland planerar certkurs i höst
Frivilliga Radioorganisationen (FRO) avser att anordna kurs för
amatörradiocertifikat
med tänkt start i oktober 2017. Kursen genomförs som intensivkurs under
tre helger , preliminärt på Fårö Kursgård.
För mer info samt intresseanmälan kontakta Rikard Wärff tfn 34268, e-post
rikwar@dzv.se.
10. SM1 radioträff 26/7
Onsdagen den. 26/7 har vi radioträff med start kl. 12.00 i Hangrebod
Gothem här på Gotland.
För att hitta dit: tag sikte på Gothems kyrka och fortsätt den vägen c:a 6
km. Det kommer att vara skyltat hela vägen fram från kyrkan.
Tag med fikakorg och något grillbart och något att sitta på (det finns bord
och bänkar men de kan vara litet hårda).
Glöm inte att ta med ett gott humör! (Vi brukar ha mycket trevligt och mysigt)
Möjlighet att sitta inomhus vid dåligt väder finns. (Man vet ju aldrig med det här med
vädret)
Så, alla ni som skulle tycka att det här är trevligt (spelar ingen roll om ni kommer från
Sverige,Gotland eller någonstans från något annat land) - JÄTTEVÄLKOMNA!!!!!
73 och 88 till er alla
Rikard Wärff SM1CQA DL1

11. SK3GK möte i Sandviken 7/6
Gävle Kortvågsamatörer, SK3GK, har månadsmöte onsdagen
den 7 juni klockan 19.00.
Vi håller till i Trebo brygga i Sandviken
Program: ”Radiopirater i Karibien” SM3LDP/Markku berättar på
sitt oefterhärmliga sätt, om ”svartfötter” på Kuba.
Efter fikapausen blir det information från styrelsen, dragning i gratislotteriet och plats
för ditt egna bidrag.
Välkomna, hälsar styrelsen gm SM3CLA/Karl-Olof
12. SK5DB Uppsala möte-fieldday 6/6
Uppsala radioklubb hälsar alla radiointresserade välkomna till
vår årliga fieldday
Uppsala möte på Sveriges nationaldag den 6e juni.
Plats: klubbstugan i Nåntuna. För mer info se www.sk5db.se
Årets tema är Digitalt.
Hela notisen finns i kalendern på ssa.se, Bulletinredaktö´n

13. SM7-möte i Gärsnäs 10/6
Kallelse till distriktsmöte i SM7 lördagen den 10 juni.
Samling 12,00 för fika och mötet börjar 13,00.
Mötesarrangör är SK7MQ och mötet kommer att hållas i Kyrkans hus på Storgatan 6
i Gärsnäs på vackra Österlen.
Välkomna önskar DL7 Bo Hasselquist.
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

14. Bockebodaträffen 17/6
2017 arrangeras åter en stor Radioträff i Norra Skåne
Föredrag - Utställare – Loppis
Loppissäljare bokar bord, ingen kostnad.
Möjlighet till fri uppställning av husvagn/husbil redan från
fredag kväll.
Mer info och registrering www.sk7bq.com
Soldathemmet Elmetorpsvägen 12 Kristianstad
För info och bokning, kontakta Ewe SM7BHM sm7bhm@telia.com eller 070-529
2441
Mvh/Ewe SM7BHM
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör

15. SK7DD fieldday 18/6
Nordvästra Skånes radioamatörer, SK7DD, har fieldday vid dammarna i
Finnstorp söndagen den 18:e juni kl 10.
Vi sätter upp en kortvågsradio och har allmänt trevligt i den natursköna
omgivningen.
SK7DD
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

16. Kanslinytt
Ny anropssignal och medlem
SM5-8407
Björn Nilsson
UPPSALA
Ny anropssignal
SE8X
SA3BYC, Johan Karlsson
SE1TDE
SM1TDE, Eric Wennström
8S9A
SM4HAK, Ola Wallgren
SE5BUS
SM5BUS, Hans Ramshorn
SF5E
SM5DGE, Jan-Olof Ericson
SE5XW
SM5XW, Göran Eriksson
Ständig medlem
SM6FZO
Mats Andersson
GÖTEBORG
SM6SCM
Göran Ekstedt
MÖLNDAL
Signaler med kursiv stil är specialsignaler.

Bidrag till nästa Bulletin skall vara redaktör´n
tillhanda senast onsdagen den 7/6 2017 kl 1800. Skickas
per e-post till bullen@ssa.se eller till sm1wxc@telia.com
Tfn till redaktör`n 0498-493203

