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En gotländsk företeelse: RADIOKOTTE!
OBS arbetsordningen! XYL-kotten hänger tvätt på
antennen medan ham-kotten kör radio.
Teckning Maria Wennström med igelkottar som specialitet
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1. Utskick av QSL till de små länderna
Det börjar bli dags att städa upp i våra kära QSL-fack för utgående QSL-kort på
SSA’s QSL-byrå. Stoppdatum 3 september!
Efter postens våldsamma höjning av utrikesportot i april, måste vi ta i beaktande att
inte skicka med för mycket luft, utan fylla kuverten upp till sina maxgränser. Det kan
betyda att om det finns c:a 120 gram kort till ett land, så går enbart 95 gram med i
denna omgång och resten får stå över till det blir 95 gram igen. Självklart blir det de
äldsta korten som går i första hand. Portogränserna kommer jag att hålla hårt på i
denna omgång.

Som vanligt gäller att kort som inte kan skickas till utländska stängda byråer kommer
att returneras med påsatt lapp om orsak. En nyuppdaterad lista över stängda QSLbyråer finns också på min hemsida. Kolla gärna där innan du skickar in korten.
Resultatet av vad som har skickats finns fortfarande kvar på min hemsida
www.sm5djz.com under ”QSL-utskick”.
Välkomna o 73
Janne SM5DJZ
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2. Fieldday 8SØDAY på Södertörn
Lördagen den 2 september 2017 kl 10 - 17
En gemensam fieldday för alla klubbar inom SMØ.
Platsen är på Gålö - SK0QO:s klubb-QTH
Upprop/Inbjudan till samtliga klubbar i SMØ:
Visa upp något från din klubb, någon aktivitet eller presentera verksamheten!
Vi vill ha med så många klubbar som möjligt. Anmäl klubbens deltagande till:
SM0OTX Gunnar 070-6887390 eller e-mail gunnar.tornqvist@xyleminc.com så
ordnar vi plats.
Mera info kommer att finnas på de olika klubbarnas hemsidor.
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

3. SK0MG certkurs under okt
Stockholms Läns Radioamatörer - SK0MG ger dig möjligheten att bli radioamatör
under hösten 2017
Plats: Klubblokalen på Vargvägen 12 i Västerhaninge.
Tekniklärare för kursen är Tore Andersson SMØNCS
Är du intresserad att ta ditt amatörradio-certifikat, är du välkommen att e-posta oss
på kurs@sk0mg.se eller ringa vår kursansvarige: Stefan Jonsson på telefon 070-555
91 12.
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

4. SK0QO - Stor Prylmarknad i höst på Södertörn.
Vi flaggar inför vår kommande prylmarknad i Handen, lördagen
den 28 oktober.
Det blir samma plats som förra året. Skolan Fredrik/yrkesskolan vid
Fredrika Bremergymnasiet, Dalarövägen 64, Handen.
Du som vill boka säljbord kontakta oss via prylmarknad@sk0qo.se i god tid för att
förvissa dej om plats.
Mera info kommer att finnas på www.sk0qo.se
Välkommen hälsar Södertörns Radioamatörer /SK0QO
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

5. SK0QO Kurs för amatörradiocertifikat på Södertörn
Höstens kurs är planerad till fyra helger under okt, nov och samt en
provhelg i dec.
Mera info hittar du på vår hemsida: www.sk0qo.se där också
anmälan kan göras.
Frågor till kurs@sk0qo.se
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

6. SK3BG 29/8 Träffkväll utan program
Välkommen till klubben och fika med likasinnade och dela med dig Dina sommarerfarenheter.
Välkommen!
Styrelsen
Notisen finns i kalenderns på ssa.se. Bulletinredaktör´n

7. SK3GK far i luften 5/9
Gävle Kortvågsamatörer, SK3GK, har månadsmöte onsdagen
den 6 september klockan 19.00.
Vi håller till hos ABF i Gävle. Adressen är Brunnsgatan 56.
PROGRAM: "Flygövervakning - civil och militär, över både
land och hav" med SM3VRO/Kenneth.
Kenneth berättar om FFK (Frivilliga Flyg Kåren) och dess både
civila och militära spaningsuppdrag.
Efter fikapausen blir det information från styrelsen och plats för ditt egna bidrag.
Välkomna, hälsar styrelsen gm SM3CLA/Karl-Olof
Notisen finns i kalenderns på ssa.se. Bulletinredaktör´n

8. SK3GK - gävle kortvågsamatörers höst-fieldday 8-10/9 Påminnelse!
Årets höst-fieldday kommer att äga rum fredagen, lördagen och
söndagen den 8:e, 9:e och 10:e september. Vi kommer att
hålla till i den så kallade HAIF-stugan som ligger strax utanför
Hofors. Temat denna gång kommer att vara: ”Att köra radio”.
Notisen finns i kalenderns på ssa.se. Bulletinredaktör´n

9. SK4TL HAMLOPPIS 16/9
Lördag den 16 september, plats Ölmbrotorp norr om Örebro.
Insläpp besökare kl 11.00. Som vanligt fi nns fi ka och enklare
förtäring. Säljare släpps in från kl 09.00 Nu anmälda Säljare som
blir med. 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
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

10. SK7OL loppis och bakluckeloppis 2/9
Åby Radioklubb ordnar loppis och bakluckeloppis vid Agentastället i Klippan
lördagen den 2/9 frän kl 10. Ingen föranmälan, ingen avgift.
Kaffe, bröd och korv försäljes!
73 de Olle
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

11. VeteranLjuddagen den 2 september 2017
Hörby Radioförening HRF arrangerar, i samarbete med Experimenterande Svenska
Radioamatörer ESR och Sveriges Radiohistoriska Förening SRF,
VeteranLjuddagen 2017 den 2 september mellan klockan 10.00 och 15.00.
Plats som vanligt i Hörby Radioförenings utställningslokaler i anslutning
till Kulturhuset i Östra Sallerup, Hörby.
Hörby Radioförening förvaltar resterna från den nu nedlagda Hörby
Rundradiostation, kortvåg och mellanvåg. Traditionsenligt kommer den gamla
frekvensen 1179 kHz att väckas till liv med tidstypisk musik och
radioprogram. Sändningarna som täcker Skåne och ibland längre kommer att ske
från Karlsfält strax utanför Hörby där den första rundradiostationen togs i
bruk 1928.
Det blir förutom många andra aktiviteter visning av klenoderna i museet med
teknisk guidning av personal som arbetat på radiostationen.
Mer information finns på www.veteranljuddagen.se
Välkomna hälsar Projektgruppen
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

12. Kanslinytt
Ny anropssignal och medlem
SA2VHK
Viktor Harnesk
BODEN
SM0-8411
Johannes Lötberg
VENDELSÖ
SM0-8412
Erik Cederwall
SALTSJÖBADEN
Bytt anropssignal
SA7RKN
Robert Karlsson
NÄSSJÖ
Ny anropssignal
SA0THG
Thomas Gärde
SIGTUNA
Ny medlem
SM2TKU
974 51 LULEÅ
Ständig medlem
SA6CBY
Nils Dagås
Återinträde
SM2-7734
Nils Brandt
SKELLEFTEÅ
Ny anropssignal och medlem
SA3MHZ
Björn Morgan Broxy
TRONDHEIM
SG4JK
SA4JPK, Peter Krööse
SK6YL
Amatörradioklubben SK6YL ONSALA
8S7LHJ
SK7CA, Kalmar Radio Amatör Sällskap
Ny medlem
SA4BNW
Markus Karlsson
KIL
Återinträde
SM7FZE
Kjell Andersson
YSTAD
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