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På grund av ett ”tekniskt missöde” försvann hela den färdiga
Sommarbulletinen varför redaktionen blev tvungen att försöka rekapitulera
densamma. Hoppas att allt kom med i nedanstående bulletin! Om någon tycker
att något saknas (t o m den 25/8) så ring mig!!!! Bulletinredaktör´n
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SC4ØVIC – Fira vår kronprinsessas 40 års-dag.
I anledning av att kronprinsessan
Victoria fyller 40 år den 14 juli har SSA
beslutat att föreningens medlemmar
kan låna signalen SC4ØVIC. PTS har
godkänt evenemanget och kungahuset
har välvilligt tillhandahållit ett officiellt
foto att användas på QSL-kortet.
Signalen är tillgänglig för perioden 5 juli
– 31 december 2017.
Du bokar signalen för helt dygn (utc-tid)
hos Lars SM6NT på mail sm6nt@tele2.se eller telefon 0321-72327. Du kommer att
få bekräftelse/besked om signalen är ledig. Efter att du lånat signalen beställer du
QSL-kort hos Eric SM6JSM på SSA kansli i Karlsborg. Mail: signal@ssa.se. QSLkorten skickas till utgående QSL-service hos SM5DJZ. Något QSL-frimärke på korten
behövs ej.
Logg i form av papperslogg skickas till Föreningen Sveriges Sändareamatörer,
Bastustigen 26, 546 33 Karlsborg. Använd dock helst datalogg i form av adi-fil som
mailas till signal@ssa.se
Lycka till med aktiviteten önskar
Lars SM6NT och Eric SM6JSM
Notisen finns i kalendern på ssa.se

Besöksstationen SI9AM i Utanede – Åk inte förbi, när du åker förbi i sommar
Varmt välkommen till besöksstationen SI9AM i
Utanede, Bispgården.
QTH är beläget ca 200 meter från den
Thailändska paviljongen och i samma byggnad
finns möjlighet till övernattning till en billig penning.
Alla sändaramatörer är välkomna att på plats kunna köra radio med signalen SI9AM.
Mer information hittar du på www.si9am.com
I samband med stort jubileumsfirande i den Thailändska paviljongen i sommar, håller
vi ÖPPET HUS på SI9AM den 18 och 19 juli, mellan kl 10.00 till 17.00.
Sommarhälsningar och välkommen till SI9AM hälsar SM3FJF Jörgen
Notisen finns i kalendern på ssa.se

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
Notisen finns i kalendern på ssa.se

SK4AO Fieldday i Dådran 3-6 augusti 2017
Vi kör i år igen !! Falu Radioklubb SK4AO inbjuder till en avkopplande fieldday 3 – 6
augusti 2017. Som vanligt håller vi till i Dådran mellan Bingsjö och Enviken norr om
Falun JP70SV.
WGS84: Lat N 60° 54’ 8” Lon E 15° 34’ 6” Decimal: 60.9023, 15.5684
Inlotsning kommer att ske på 145,550 MHz och en enkel vägskyltning kommer att
finnas. Tag med vad du vill äta och dricka. Klubben håller med grill under helgen.
Hålltider:
to kl 19 NAC-28
fr kl 13 ev Grilltändning för lunch
fr kl 18 Grilltändning för middag
lö 11 – 13 Bakluckeloppis
lö kl 13 Grilltändning för lunch
lö kl 16 Fika
lö kl 18 Grilltändning för middag
sö ca 11 Fika efter rivning och packning
Har du frågor eller synpunkter så tveka inte att kontakta oss på
mail fieldday@sk4ao.net.
Alternativt ring Lars SM4MKF 0706-079166 eller Jan SM4HFI 0705-408632.
Informationen uppdateras kontinuerligt här på hemsidan.

Sprid gärna denna information till dina radiovänner, så att vi kan få en trevlig helg
tillsammans.
Fieldday gruppen för Falu Radioklubb.
SM4MKF Lars, SM4MKG Bror, SM4HFI Jan samt SM4NSS Tony
Notisen finns i kalendern på ssa.se

SK2HG´s SESKARÖ FIELDDAY
2017 den 4-5-6 augusti som i år
arrangeras för elfte gången i kyrkans
lägergård ute på det natursköna Seskarö i
Haparanda skärgård. Information om
program, bokning av middag och boende
finns på SK2HG´s
hemsida, http://www.sk2hg.se/
Välkomna! SK2HG styrelse
Notisen finns i kalendern på ssa.se

En klassiker – AM-testet den 5/8 0900-1100
Den 5:e augusti är det åter dags för vår klassiska AM-test. Lyssna i
bruset mellan 3600-3750 kHz kl 9 till 11 och utväxla namn och
QTH med välmodulerad AM. Bifoga gärna bild på din station med
loggen till SM5EMR.
Våra enkla regler finns på sm5b.se
Vi hörs!
Jonny SM5EMR
Arboga Radioklubb
––––––––––––––
Tid Första lördagen i augusti, kl 0700-0900 UTC
Frekvens 3600-3750
Modulation AM, dubbelt sidband med bärvåg
Klasser 1. Fast station, max 100 W uteffekt, 2. Portabel station, max 100 W
Anrop CQ AM-test
Testmeddelande RS, förnamn och ortsnamn
Poäng Kontakt med fast station ger 1 poäng, med portabel 2 poäng.
Portabel station multiplicerar sin slutsumma med 2
Logg Ange klass och eget QTH. tid, motstation, namn och QTH.
Sänd loggen inom 14 dagar till Jonny Rosenquist, Brattbergsvägen 32, 732 48
Arboga.
Går även bra med mail till sm5emr@ssa.se
Ej insänd logg Poäng erhålls, om motstation återfinns i 2 loggar.
Priser Totalsegrare får en nostalgisk radiopryl, samt alla ett diplom.
Notisen finns i kalendern på ssa.se

SK6MA till Visingsö under fyrhelgen
SK6MA åter till Visingsö under International Lighthouse
Weekend – ILLW (fyrhelgen) 16-20/8
SM6VAG Kjell-åke
Notisen finns i kalendern på ssa.se

EDR firar 90 år 19/8
Dear Föreningen Sveriges Sändareamatörer SSA
It is a great pleasure to invite you and the
members of Föreningen Sveriges
Sändareamatörer SSA to join us at the
90th anniversary of EDR, Experimenting Danish Radio amateurs – the Danish radio
amateur association.
We look forward to meeting representatives and members of Föreningen Sveriges
Sändareamatörer SSA for this great occasion.
The celebration will be taking place on the 19. August 2017 at 10 AM local time.
Besides various activities, we will accommodate refreshments during the day
supplemented by a meal containing freshly made barbeque, served around midday.
Exchange of QSL cards from the bureau is possible, for pickup please advise us in
advance by e-mail: kontor@edr.dk
The event will take place at; Klokkestoebervej 11, 5230 Odense M, Denmark
Latitude 55.379209 55°22`45 15″ N longitude 10.416192 10°24`58.29 E
OZ90EDR will be QRV for practical guidance at 145.225 Simplex.
Description can be found on www.edr.dk (English) from August 2017
On behalf of the administrative board of EDR
Best regards 73
David Skat Nielsen OZ5DMSecretary of EDR
Notisen finns i kalendern på ssa.se

7SØSFJ (SK0QO & SK0ZA) Fyrhelg 19-20 aug
Fyrhelg på fyrskeppet Finngrundet vid
Vasavarvet, Djurgården Stockholm från
lördag 19 Augusti 2017 – 08:00 till
söndag 20 Augusti 2017 – 17:00. Denna
helg aktiveras fyrar och fyrskepp från
hela världen.
Mera info och anmälan/deltagarlista
på https://lighthouseweekend.international
7S0SFJ aktiveras av operatörer från
SK0QO och SK0ZA.
Alla är välkomna att besöka oss, det är
inget inträde till museifartygen. Vi finns
ombord på isbrytaren Sankt Erik.
Mera info kommer på resp hemsida sk0za.se och sk0qo.se där du också kan anmäla
din medverkan på Finngrundet.
Notisen finns i kalendern på ssa.se

SK2AU Loppmarknad och amatörradioträff i Skellefteå den 19 aug.
Lördagen den 19 augusti inbjuder Skellefteå
Radioamatörer SK2AU till sedvanlig
loppmarknad och amatörradioträff i Skellefteå.
Vi håller till i totohallen på Skelleftetravet.
Starta kl. 10:00 och håller på fram till 15:00.
Servering av mackor, kaffe, te, läsk och
varmkorv.
Vägbeskrivning och mera info finns på vår
webbsida: http://www.sk2au.org
Varmt välkommen önskar Skellefteå
Radioamatörer, SK2AU!
Styrelsen gm Per-SM2PDT
Notisen finns i kalendern på ssa.se

SSA-Bulletinens efterlängtade säsongspremiär 23/8
Höstterminens första Bulletin utkommer v 34 onsdagen den 23 augusti.
Bulletinredaktör´n
Field day Tångahed 26 Augusti
Lördag 26 Augusti är det
åter dags för Tångahed
Fieldday radio träff.
Tångahed är beläget strax
utanför Vårgårda centrum.
Det blir som vanligt fri
loppmarknad utan avgift,
du tar med eget bord eller vad du vill ha för din försäljning.
Loppisen öppnar när loppis folket har kommit.
Var där i tid om du vill fynda!
Utställare och företag finns i matsalen där det också finns fika och korv med bröd.
Matsalen öppnas ca 9,00 och utställare dukar upp med sina prylar för att kunna sälja
från ca 10,00. Ingen lagad mat serveras.
Många kommer redan på fredagen och det finns möjlighet för övernattning på
campingen eller i vandrarhemmet. Detta förbokas genom att kontakta ”Tånga Fritid”
tel: 0322-624311
Vi vill påminna om att camping och uppställning av husvagnar/ husbilar inte får
ställas upp för övernattning på gräsplanen utanför matsalen.
För info kontakta Peter SM6VKC på tel 0703-153020 eller mail sm6vkc@yahoo.se
Väl mött på Tångahed i augusti hälsar ”Tångahedgänget” genom Peter SM6VKC
Notisen finns i kalendern på ssa.se

Bidrag till Sommarbulletin nr 2 skall vara redaktör´n
tillhanda senast onsdagen den 2/8 2017 kl 1800. Skickas
per e-post till bullen@ssa.se eller till sm1wxc@telia.com
Tfn till redaktör`n 0498-493203

