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1. Välkomna till Bulletinen 2018
Nytt år, nya insatser, nya vinster!
Bulletinredaktionen hoppas på ett större inflöde av notiser i år särskilt från sektioner
och styrelse men även från klubbar och distrikt!!!!
2017 var inget jubelår precis även om statistiken inte visar på alltför djupa dippar.
Redaktionen påminner om följande: syns Du inte, finns Du inte!
Kom igen nu alla och gör ett extra klick till bullen@ssa.se när Du ändå skriver på Din
hemsida!
Ha ett bra år 2018.
Tack för alla 43 julhälsningar Bulletinredaktör´n fått från er!
Bulletinredaktör´n

2. Lite Bulletinstatistik från 2017 (2016)
Jaja, det får väl duga! Hyfsat tillflöde av notiser – men naturligtvis kan allting bli
bättre! Så här blev resultatet för 2017 (2016 inom ()).
Ant utg Bulletiner vt
25 st
ht
26 st_________
51 st (46 st)
Ant RIKS-notiser vt
100 st
ht
127 st
____
227 st (152 st)
Ant REG notiser vt
181 st
ht
174 st_________
355 st (332 st)
TACK för 2017. Nu börjar vi på 2018 och jag hoppas att Dina notiser får min
lilla dator att svämma över!
Bulletinredaktör´n

3. SK6SSA ändrad tid för kv-bulletinen 15/1
Tillfälligt ändrad sändningstid för kortvågsbulletinen SK6SSA på 3705 KHz med
ordinarie sändningstid kl 09.30 söndagar ändrar tillfälligt sin sändningstid med start kl
09.00 svenskt tid SÖNDAG DEN 15 JANUARI. Gäller alltså enbart söndag 15 januari
med start kl 09.00. Söndagar därefter som vanligt 09.30. Lars SM6NT op av
SK6SSA.
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

4. SC40VIC avslutad
I anledning av att kronprinsessan Victoria fyllde 40 år den 14 juli 2017 har SSA beslutat att
föreningens medlemmar haft möjligheten att låna signalen SC4ØVIC. PTS har godkänt
evenemanget och kungahuset har välvilligt tillhandahållit ett officiellt foto att användas på
QSL-kortet.
Signalen har varit tillgänglig för perioden 5 juli – 31 december 2017.
Signalen har varit utlånad under 36 dygn. Antalet körda QSO med signalen uppgår till 6988
st.
Följande stationer har lånat signalen:
SM3FJF, SM3LIV, SM4DQE, SM5APS, SM5DVS, SM5YRA, SA6AQP, SA6AXR, SM6NT,
SM6CPY, SM6CUK, SM6VVT, SK7MO, SM7BUA, SM7HVQ,
Flest QSO på en dag körde SM6CUK den 14 juli med 827 QSO följt av SM5DVS som den 18
juli körde 732 QSO.
SSA hade tryckt 5500 QSL kort och efterbeställning är nu gjord i början av 2018 så de
operatörer som ej fått kort för utskrift – dom är på väg meddelar Eric SM6JSM hos SSA.
Tack till Er som kört och lagt ner intresse för aktiviteten.
73
Lars Lind – SM6NT som varit bokningsansvarig för signalen
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5. SM0 Information från valberedningen i distrikt-0
Valberedningen i distrikt-0 önskar ditt förslag på kandidater inför 2018-års distriktsmöte med
val av distriktsledare på 2 år.
För mer information och kontaktuppgifter till valberedningen, se QTC nr 12 på sidan 57 eller
under distrikt-0 på SSA:s hemsida www.ssa.se
Vi önskar ditt förslag senast 15 januari.
För valberedningen i distrikt-0
Robert Malmqvist SM0TAE
(Sammankallande)
6. SK0MT startar certkurs 15/1 2018
TSA , TÄBY sändaramatörer startar kurs för blivande radioamatör måndagen den 15 januari
2018 kl 19:00 i Byängskolan i TÄBY. Kursen kommer gå på måndagar under våren med
uppehåll för loven. Tentamen i maj-juni. Kostnad 850 kr för kursen inklusive kurslitteratur,
tenta och medlemskap i TSA.
Anmälan skickas till SM0ZEU Ann, ann.lundell@telia.com
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

7. SKØQO - Kurs för amatörradiocertifikat
Vårens kurs på Södertörn pågår under fem veckoslut. Sista helgen är provhelg.
Planerad start är helgen 17-18 februari.
Vi håller till i klubbstugan på Gålö, Haninge kommun, ca 30 km söder om Stockholm.
Hela notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

8. SL1FRO startar certkurs i januari 2018
Radioamatörkurs planeras med början i jan. 2018. Förfrågningar och
Intresseanmälan till
Göran Ekström goran.ekstrom@telia.com eller Per-Åke Södergren
sa1bfp@telia.com.
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

9. SK3BG Säsongstart 16/1
Kom och fika med likasinnade, kolla tidningar och delge dina erfarenheter.
Välkommen!
Klubb- och medlemsvård sektionen
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

10. Kanslinytt
Ny anropssignal
7S75AA
SK5AA, Västerås Radioklubb
SK5AJ
Club SK5AJ
MJÖLBY
SE1X
SM0MDG, Björn Mohr
Signaler med kursiv stil är specialsignaler.

Bidrag till nästa Bulletin skall vara redaktör´n
tillhanda senast onsdagen den 10/1 2018 kl 1800. Skickas
per e-post till bullen@ssa.se eller till sm1wxc@telia.com
Tfn till redaktör`n 0498-493203

