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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. Dags för Finnkampen 19-20/5
FINNKAMPEN Landskampen SM/OH går i år helgen 19-20 maj: Tid CW, lördagen
1700 - 2100z Foni, söndag 0600z - 1000z Mer detaljer: www.ssa.se/contest/
?document=RULES-VHF-SMOH
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

4. GR9RW 19-23 maj
Lördag – onsdag den 19 – 23 maj kommer specialsignalen GR9RW att vara aktiv i
samband med bröllopet mellan prins Harry och Megan Markle den 19 maj på
Windsors slott. Signalen kommer att vara aktiv på alla band från 80 m – 70 cm.
Notisen hämtad från FRO Stockholms lokalbulletin finns i kalendern på ssa.se.
Bulletinredaktör´n

5. FEMA övar den 16/5
Onsdag den 16 maj, under tiden 1500 – 2100 UTC, kommer the Federal Emergency
Management Agency, FEMA, hålla en samverkans- och sambandsövning på de fem
amerikanska 60-metersfrekvenserna.
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

6. GB4RME The Royal Mint Experience 1-2/6
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. Temat för dagarna kommer att vara ’Covert Radio as
used in WW2’, alltså ungefär Dold radio som man använde under andra världskriget.
Man kommer att använda CW, SSB och JT8 plus att man kommer att sända över
satellit. Eftersom the Royal Mint kommer att börja ge ut ett 10-p mynt med James
Bond / 007, kommer man också att förevisa en radio använd av Special Operations
Executive, SOE, i Frankrike under andra världskriget.
Notisen från FRO Stockholms lokalbulletin. Finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n
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7. SK3BG Filmtajm 15/5
Tis 15 maj Vårens DX-film
Dags för popkorn och dricka, Tord SM3EVR visar vårens spännande DX-film.
Välkommen!
Styrelsen
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinfredaktör´n

8. SK3GK fieldday 18-20/5
SK3GK - Vår-fieldday 2018 Gävle Kortvågsamatörers vår-fieldday kommer att äga
rum den 18 - 20 maj (fredag - söndag). Vi kommer att hålla till i den så kallade HAIFstugan som ligger strax utanför Hofors.
Hela notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinfredaktör´n

9. SK7DD loppmarknad 19/5
Nordvästra Skånes radioamatörer håller sin traditionella loppmarknad den 19- Maj kl.
11.00 i scoutlokalen på mullbärsgatan 2 i Påarp.
Vill du sälja kan du hyra ett bord för 100 kr, bokas i förväg via epost till
info@sk7dd.se senast anmälan 1 Maj.
Har du saker som du vill skänka till klubbens loppmarknad kontakta oss så kommer
vi och hämtar kontakta info@sk7dd.se
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

10. Kanslinytt
Ny anropssignal och medlem
SA3UTS
Tomas Skoglund
Ny anropssignal
SA0PAL
Christer Palm
SA4YOU
Knut Riis

KROKOM
VÄLLINGBY
ÖSTMARK

Bidrag till nästa Bulletin skall vara redaktör´n
tillhanda senast onsdagen den 16/5 2018 kl 1800. Skickas
per e-post till bullen@ssa.se eller till sm1wxc@telia.com
Tfn till redaktör`n 0498-493203

