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1. Bulletinen sommaren 2018
Vårterminens sista Bulletin utges onsdagen den 13 juni.
Första Sommarbulletinen utkommer onsdagen den 4 juli.
Andra Sommarbulletinen utkommer onsdagen den 1 augusti.
Höstterminens första SSA-Bulletin utkommer onsdagen den 22 augusti.
Sommarbulletinerna är ordnade i datumordning. Ingen uppdelning i RIKS-QTC eller
REGIONALA QTC. Bulletinstationerna må läsa eller låta bli under sommaren!
Alla notiser med datum läggs enligt rutin i kalendern på ssa.se av
Bulletinredaktionen.
Frågor? Kontakta i så fall Bulletinredaktionen per tfn 0498-493203 (ej mobil) eller via
e-post sm1wxc@telia.com eller bullen@ssa.se.
Alla datum ovan är inlagda i kalendern på ssa.se

2. SOMMARBULLETINERNA 2018
Bulletinredaktör´n har redan påbörjat en sammanställning av den första
sommarbulletinen med utgivning den 4 juli! En hel del textmassa finns redan. Vill Du,
som ligger väl till i planeringsframkanten, ha med något så ser jag det som en ynnest
och fördel om Du bringar mig en text redan nu! Bättre före än inte alls!
Bulletinredaktör´n

3. Israel firar 70-årsjubileum 19/4 – 27/6
Med start torsdag den 19 april, och fram till och med onsdag den 27 juni, kommer
specialsignalerna 4X70A, 4X70E, 4X70I, 4X70L, 4X70R, 4X70S och 4Z70IARC att
vara aktiva för att fira staten Israels 70-årsjubileum.
Notisen hämtad från FRO Stockholms lokalbulletin. Bulletinredaktör´n

4. VM i fotboll 2018 – FIFA Football World Cup
Om mindre än 14 dagar startar ”Football-2018. Radio Marathon”. Klockan 00 UTC
fredagen den 1 juni kommer etern att fyllas av en mängd specialsignaler med
suffixen FWC (deltagande länder) och FIFA (övriga länder som vill vara med att fira).
Sverige har en anropssignal per distrikt och tiderna fördelas av distriktsledaren eller
av den han/hon utsett.
Minst tre olika diplom (Marathon-diplomet i tre klasser plus två till) kan man erövra
och jag kommer att lägga ut reglerna på SSA:s hemsida ett par dagar innan
evenemanget, liksom även en lista på deltagande stationer.
Jag hoppas att alla nio svenska specialsignaler kommer att vara aktiva dygnet runt
varje dag mellan den 1 juni och klockan 14 UTC den 15 juli – en timme före avspark i
finalmatchen.
Passa på att boka en eller flera dagar med ditt distrikts specialsignal snarast! Känn
hur det är att sitta på rätt sida om en pile-up!
Eventuella frågor till mig på signal@ssa.se
73 Eric SM6JSM
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

5. Specialsignaler
8J1ITU körs fram t o m 31 maj
Den japanska specialsignalen 8J1ITU är igång fram till och med den 31 maj för att
fira grundandet av Internationella Teleunionen, ITU
Från FRO lokalbulletin i Stockholm. Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

EG8CID är aktiv till och med den 30 maj. Man firar Canary Islands´ Day!
Från FRO lokalbulletin i Stockholm. Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

GB4RME The Royal Mint Experience
Fredag – lördag den 1 – 2 juni hålls The Royal Mint Experience med specialsignalen
GB4RME från The Royal Mint, alltså det Brittiska myntverket i Llantrisant i södra
Wales, nordväst om Cardiff.
Notisen från FRO Stockholms lokalbulletin. Finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n
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6. SK0QO. Mikael-SM0EPX om EMC. Söndag 27 maj
Temadag på Gålö kl 10-15 om EMC - störningar och mätningar.
Inledande genomgång och sedan praktiska mätningar på olika antenners beteende
ur EMC-synpunkt och på olika filter.
Grillen är tänd och fint väder är beställt. Väl värt ett besök! Platsen är klubbstugan på
Gålö.
Vägbeskrivning hittar du på www.sk0qo.se
Välkomna!
Södertörns Radioamatörer
Hela notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinfredaktör´n

7. SK0QO - Aktuellt om vår utrustning. Onsdag 30 maj på Gålö.
På onsdag går vi igenom vår utrustning och visar vad vi kan göra. Vill du lära dej
våra riggar eller annat så har du möjlighet nu.
Mötet börjar kl 19.30 och fika finns från kl 19.00.
Välkomna till sommarvackra Gålö!
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n.

8. 8S0HRA aktiveras 2-3 juni. Påminnelse!
8SØHRA – Museum Ships Event lördag 2 och söndag 3 juni Museiskeppshelg på
isbrytaren Sankt Erik vid Vasavarvet, Djurgården, Stockholm. 8SØHRA aktiveras av
operatörer från SKØQO och SKØZA. Mera info kommer att finnas på hemsidorna
sk0za.se och sk0qo.se.
Hela notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinfredaktör´n

9. SK0MG och SK0MK loppis i Nykvarn 16 juni
Traditionell Loppmarknad i Nykvarn Lördagen den 16:e Juni har Stockholms Läns
radioamatörer SK0MG och SK0MK den sedvanliga loppmarknaden i Nykvarn.
Vi håller till i samma lokal som förra året i Nykvarns Centrum
Kom och träffas och trivs hälsar
Styrelsen i SK0MG genom Tore SM0NCS
Hela notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinfredaktör´n

10. SK3BG Kvartalsmöte 2 29/5
Tis 29 maj Kvartalsmöte 2
Kvartalsmöte nr 2 . Gör Din röst hörd.
Välkommen!
Styrelsen
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

11. SK3YQ Radioträff på Tåsjöberget 2/6
Hej Radiovänner!
Lördag den 2 juni 2018 är det dags för vår årliga radioträff på Tåsjöberget,
med årsmöte för Repeatersällskapet Västra.
Den som önska stödja föreningen, kan gärna betala medlemsavgift för år 2018; SEK
150:- Plusgiro: 24633-0
Betalningsmottagare; "Repeatersällskapet Västra" Glöm ej att ange namn, adress
samt signal.
73 de Hans, SM3PXG
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

12. SK3BG Så gick portabeltesten 22/5
Tis 22 maj Rapport från SSA Portabeltest
Erik SM3EXM rapporterar hur gick det med portabeltest i Bergsjö.
Välkommen!
Styrelsen
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

13. SK5DB Uppsala möte 6/6
Uppsala radioklubb hälsar alla radiointresserade välkomna till vår årliga fieldday
Uppsala möte på Sveriges nationaldag den 6e juni.
Mer information om aktiviteter, föreläsningar samt vägbeskrivning till klubbstugan i
Nåntuna kommer finnas på www.sk5db.se
Hela notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

14. SK7RFL (R0) QRV igen
Vi återupptar läsningen av SSA-bulletinen över repeatern SK7RFL, (R0),
söndagar klockan 0900 på samma sätt som tidigare gjordes över
Kalmarrepeatern.
Vidtalade operatörer är än så länge Åke SM7NJD (samordnare), Björn
SM7YTE och undertecknad Erik SM7DZV.
73 de Erik SM7DZV
15. 7S6W GBGDX - Göteborgs DX Gäng landstiger på Väderöbod 24-27/5
IOTA: EU-043
WFF: SMFF-3716
SCA: 1435 (Tanum)
SWA: 1218
Vi kommer att köra en helt portabel expedition, tider och möjlighet är mycket
beroende av väder och om det går att lägga till på ön. Två stationer kommer att vara i
luften, varav den ena med slutsteg när elverken är igång, resten av tiden kör vi
batteridrift. QRV på 80-10m beroende på konditioner, tyvärr endast telefoni då vi inte
lyckades lura med någon telegrafioperatör i år.
73 de SM6XMY Tomas, SM6UQL Bengt & SM6U Rick
16. Kanslinytt
Ny anropssignal
SB3A
SM3LIV, Ulla Norrmén
Återinträde
SM7MCF
Lars-Åke Fredriksson

LUDVIGSBORG

Bidrag till nästa Bulletin skall vara redaktör´n
tillhanda senast onsdagen den 30/5 2018 kl 1800. Skickas
per e-post till bullen@ssa.se eller till sm1wxc@telia.com
Tfn till redaktör`n 0498-493203

