På grund av ett ”tekniskt missöde” (jaja, jag vet att just DU kallar
det något annat) så har jag lyckats att radera hela min adressbok till
Bulletinmottagarna. Återställande pågår men kommer inte bli klart
förrän under torsdagen.
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1. Information från valberedningen inför årsmötet i Eskilstuna 2018
SSA:s valberedning önskar ditt förslag på kandidater till kommande val
under årsmötet 2018.
För information om poster som skall väljas och kontaktuppgifter till
valberedningen, se QTC nummer 10 på sidan 39 eller SSA:s hemsida
www.ssa.se
Vi önskar ditt förslag senast 10 oktober.
För valberedningen
Robert Malmqvist/SM0TAE
(Sammankallande)
2. Dags för Skandinaviens största tävling på SSB - SAC!
SSB-delen av Scandinavian
Activity Contest äger rum från
lördagen den 14 oktober 1200
UTC till söndagen den 15
oktober 1159 UTC. Var med och slåss för Sveriges ära! Finland vann telegrafidelen,
men om vi alla ställer upp och kör så många timmar vi orkar med (och några till) så
har vi absolut en chans att slå finnarna i SSB-delen. Alla deltagares poäng räknas så
dina poäng är viktiga! Det finns sju klasser att deltaga i. Fullständiga regler hittar ni
på sactest.net/blog/rules.
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n
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3. SL0FRO söker telegrafilärare
Vi har 10 st FROare som har anmält intresse för telegrafiutbildning.
Lasse SM5OY kan hjälpa till tisdagar men har inte möjlighet att ta hela
ansvaret så därför söker vi ytterligare en eller flera som kan hjälpa till
med telegrafiutbildningen på Grimsta.
Vi ha en fin TUFF anläggning för telegrafiutbildningen och det är utmärkt
för individuell träning både sändning och mottagning.
Hör av dig till undertecknad för vi önskar starta i oktober 2017.
73 de SM0IFPJan-Olof Nilsson jan-olof.nilsson@fro.se

4. 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 SMØNCSÄr 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
5. SK0QO Kurs för amatörradiocertifikat på Södertörn okt-dec
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. SK0QO - Stor Prylmarknad 28/10 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
7. SK1BL snabbresa till Rwanda 8/10 med 9X2CW
På GRK:s månadsmöte i klubbstugan i Ala på söndag den 8/10 kl.
1900 visar undertecknad bilder från och berättar om min DX-pedition
till Rwanda som 9X2CW i februari i år.
SM1TDE
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n
8. SK3BG 10/10 Träffkväll utan program
Välkommen till klubben och fika med likasinnade och dela med dig Dina sommar
erfarenheter.
Välkommen! Styrelsen
Notisen finns i kalenderns på ssa.se. Bulletinredaktör´n

9. SM3-höstmöte 28/10
Lördagen den 28:e oktober 2017.
SK3JR och DL3 inbjuder alla till höstmötet i distrikt 3
Efter mötet en guidad rundvisning på Tekniklandet.
Plats Teknikland Optands flygfält 106, 831 92
Östersund. http://teknikland.se/besok-oss/
Passning på FM 145.750 och D-Star 434.5625 Mhz
Mjukstart kl 10.30 med fika och kaffebröd. Lunch och dryck till självkostnadspris.
Har du något du vill ta upp? Kontakta sm3gdt@ssa.se
Mer info finns på SSA:s hemsida distrikt 3.
Välkomna de SK3JR och DL3 SM3GDT/Hans
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n
10. SM4-möte i Hunflen 14/10
Härmed kallas medlemmarna till distriktsmöte i 4 distriktet den 14
oktober samling 10.00-1030 för kaffe och macka Mötet börjar
11.00.
Plats SK4WV HUNFLEN 60.30.21 N 14.01.91 E
JP70AM
Från Vansbro sväng höger efter Äppelbo värdshus.
Efter mötet blir det enklare lunch.
Välkomna
SK4WV & SM4IVE DL4
Notisen finns i kalenderns på ssa.se. Bulletinredaktör´n
11. SK5BN Amatörradiomässan i Norrköping 14/10
sker lördagen den 14 oktober mellan kl 10-13 i Norrköpings Mässhall
vid Himmelstalund. Entré 40:Cafeterian öppnar redan kl 9.
Du som önskar utställarbord, bör snarast boka via E-post:
bokning@sk5bn.se Se vidare www.sk5bn.se hälsar Christopher
SM5YLG
Notisen finns i kalenderns på ssa.se. Bulletinredaktör´n
12. SK6IF deltar i kulturvecka 7-8/10 i Lysekil
Lysekils Sändareamatörer SK6IF kommer att liksom
tidigare år vara med på Lysekils Kulturvecka 7-8
oktober. Nytt för i år är att vi inför publik visar filmen
”Amatörradion i den nya tiden” på storbild den 8/10 kl.
13.
Medlemmar från SK6IF svarar därefter på frågor och berättar om vår lokala förening.
73 de Hans-Christian SM6ZEM
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör
13. SK7SSA-SK7CA/R Mayday Mayday Mayday
Kalmar-bullen behöver fler operatörer minst 1 i höst då en av oss två jobbar
vissa söndagar.Har du 30-40 min att spendera som operatör kl 09.00 söndagar,
blir det 3 operatörer så blir det var tredje söndag.
Det går bra att läsa bullen från annan ort, bara att man har bra sänd/mottagning
på Kalmar repeatern R0.Vid jul slutar jag efter sammanlagt 20 år som operatör på
R0 Kalmar, 8 jan 2018 är det 10 år i denna vändan som operatör.
Operatör SM7NNJ Sven-Åke "Nenne"

14. SK7DD månadsmöte 11/10
Nordvästra Skånes radioamatörer, SK7DD, bjuder in gamla och nya
medlemmar till månadsmöte med ämnet "MCHF Free DV på kortvåg" den 11
oktober kl 19:00 i studiefrämjandets lokaler i Helsingborg.
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör
15. Kanslinytt
Ny anropssignal och medlem
SA0JST
Joakim Jeppsson-Stahl VALLENTUNA
SA0PRW
Peter Fuks
SA0SNR
Marcus Dansarie
SM6-8418
Fredrik Nordanmyr
Återinträde
SM0GZD
Guy Stenman

JÄRFÄLLA
NACKA
LANDVETTER
JÄRFÄLLA

Bidrag till nästa Bulletin skall vara redaktör´n
tillhanda senast onsdagen den 11/10 2017 kl 1800.
Skickas per e-post till bullen@ssa.se eller till
sm1wxc@telia.com
Tfn till redaktör`n 0498-493203

