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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. Fotbolls-VM specialsignaler
Fredagen den 1 juni kommer ni att börja höra specialsignaler från nästan hela
världen som har suffixen FWC eller FIFA (plus några andra varianter). FWCsignalerna tillhör de länder som deltager fysiskt i fotbolls-VM, medan FIFA-signaler
används av länder som vill vara med och fira ändå. Från Sverige kommer ni
förmodligen kunna logga följande stationer:
SB18FWC från SM6; SC18FWC från SM1; SD18FWC från SM2; SE18FWC från
SM3, SF18FWC från SM4; SI18FWC från SM5; 7S18FWC från SM7; 8S18FWC från
SMØ. SH18FWC kan komma att höras från olika delar av landet.
De ryska specialstationerna startar sin verksamhet först den 14 juni. En signal ni ska
lyssna speciellt efter är R18SWE. Alla deltagande länder får en R18-signal till sin ära
och R18SWE är den ”svenska” signalen från Ryssland.
Jag föreslår alla att ta en titt på SE18FWC på QRZ.com. Johan SA3BYC har arbetat
fram en mycket informativ sida där ni får reda på det mesta runt fotbolls-VM.
Även om ni inte är ett dyft intresserade av fotboll som sport så är ni naturligtvis
intresserade av radio, och detta evenemang verkar kunna bli något extra i fråga om
aktivitet på banden.
Kolla med er distriktsledare eller den person hon/han utsett till koordinator för
distriktets signal och boka en eller flera dagar! Evenemanget avslutas klockan 14
UTC den 15 juli.
Om ni av någon anledning inte skulle få tag på distriktsledare eller koordinator kan ni
kontakta mig på signal@ssa.se . Ni kan då få använda SH18FWC i stället. Det är
kanske inte ett optimalt CW-call, men på foni och digitala moder är det helt OK.
73 Eric SM6JSM
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

I Bulletinen finns denna vecka följande signaler tilldelade och bekantgjorda samt i
kalendern på ssa.se.
SM0: 8S18FWC, SM3: SE18FWC, SM5: SI18FWC, SM6: SB18FWC,
SM7: 7S18FWC
Bulletinredaktör´n

4. D-Star Koppling mellan DCS010 och XLX699
Sedan en tid har modul A till E på XLX699 och DCS010 varit sammanlänkade
vilket innebär att det inte har spelat någon roll till vilket server den
repeater/hotspot man använder varit kopplad, alla har ändå kunnat prata
med alla.
Numera är DCS010B kopplad till DMR-nätet. Detta innebar att man på
XLX699B hört de som kört D-STAR på DCS010B, men inte de som kör DMR,
eftersom det inte finns någon koppling mellan XLX699B och DMR.
Att bara höra den ena parten i ett QSO är för oss inte ett bra
alternativ varför vi har stängt kopplingen mellan XLX699B och DCS010B.
Om vi bestämmer oss för att koppla också XLX699B till DMR så kommer vi
naturligtvis också öppna kopplingen till DCS010B.
XLX699 är fortsättningsvis länkad till DCS010 på A- samt C- till
E-modulerna.
73's de Tekniksnacksgänget genom SM0RUX Pontus

5. Du inbjuds till låååångsam CW på 80m start 10/6
I distrikt 0, avslutas nu två kurser i telegrafi. Vi kör därför igång ett QRS-nät för alla
nybörjare. Häng med på långsam CW i 25 – 40 takt. Ett ypperligt tillfälle för alla
ringrostiga och nybörjare att komma igång. Vi hoppas på deltagare från hela landet.
Vi kör enligt principen ”alla kör alla”. Ropa i din egen takt och förhoppningsvis får du
svar i samma takt.
Vi kör söndagar kl. 09.00 svensk tid och tills vidare fr.o.m. söndagen den 10 juni.
Frekvensen är 3555 KHz +/- 5 KHz. Anrop: CQ QRS och din signal.
Organiseras genom Robban/SM0TAE, Lasse/SM0FDO och Tore/SM0DZB
Ratta in och häng med!
73 de
Robban/TAE
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n
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6. 8S18FWC
Mellan den 1 Juni och 15 Juli 2018 har vi i distrikt 0 möjlighet att använda
specialsignalen 8S18FWC . Mer info om detta kommer senare och även i QTC.
Ni som vill köra med denna signal bokar en eller flera dagar då ni vill använda er av
signalen och anmälan skall göras till SM0DSF Ingemar Johansson
på sm0dsf@spray.se eller via 070-7753484 så tilldelar Ingemar er dagar som är
lediga och endast en åt gången får köra med signalen de dagar som bokas. Alla
band och mode är tillåtna.
Lycka till
viceDL0 Sven-Erik
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

7. SK0MT deltar i beredskapsdagen 3/6
En dag fylld med tips som du kan få nytta av om det som
inte får hända, faktiskt händer.
Datum: söndag den 3 juni. Plats: Vaxholms Kastell Tid:
11-17. Fri entré till evenemanget. Lyssna på föredrag och
ta del av uppvisningar som ger dig grundläggande
kunskaper och praktiska råd för att klara dig i olika
krissituationer. Besök Minimässan, passa på att gå
ombord på Kustbevakningens, Sjöräddningens,
Sjövärnskårens och Sjöpolisens spännande fartyg, se när
TSA Täby Sändaramatörer demonstrerar Amatörradio och samband med solcell och
batteri, besök Civilförsvarets Hitta Vilse - aktivitet för barn m.m.
Mer info finns på www.vaxholmsfastning.se
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 Inför amatörradions dag 5/6
Tis 5 juni Inför amatörradions dag
Förberedelser inför amatörradions dag.
Välkommen!
Styrelsen
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

11. SK3BG Amatörradions dag 6/6
Ons 6 juni Amatörradions dag
Preliminärt kommer SK3BG att ställa ut i centrum på den gröna ytan vid Vängåvan
och Esplanaden med sedvanlig setup.
Välkommen!
Sambandssektionen
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

12. SK3JR grillar på bryggan i Stavre 8-10/6
Möt sommaren och träffa Europas radioamatörer! Fieldday med grillning i Stavre vid
ångbåtsbryggan. (Utefter E14 6 mil sydost Östersund) från fredag kväll den 8 juni 10 juni 2018. Alla är Välkomna!
Hela notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör

13. 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

14. SE18FWC
SM3 har tilldelats specialsignalen SE18FWC. SA3BYC Johan Karlsson mail
se18fwc@contester.se svarar för signalens administration.
Hela notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

15. SI18FWC Operatörer sökes till vår specialsignal
Distrikt 5 har fått SI8FWC, och vi behöver fler operatörer, så att vi kan ha signalen
igång varje dag. Du kör hemifrån och kan välja CW, SSB, någon digimode eller allt.
Anmäl dig till Stephan SM5YRA via epost: sm5yra@ssa.se
73 från Stephan
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

16. 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

17. SB18FWC
På uppdrag av DL6 kommer här information om SB18FWC.
Bokningsansvarig FÖR SM6 området är Lars SM6NT – kontaktinformation finner du
nedan.
Callet bokas för helt dygn i UTC tid.
Välkommen med att boka du som bor i SM6 och medlem i SSA.
Lars Lind SM6NT
Mail: sm6nt@tele2.se
Telefon 072 – 8572327
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

18. 7S18FWS
Hej alla Radioamatörer! I Distrikt 7 kör vi med signalen 7S18FWS
Nu är det dags att anmäla sig till att köra med 7S18FWS VM i fotboll 2018 – FIFA
Football World Cup.
Minst tre olika diplom (Marathon-diplomet i tre klasser plus två till) kan man erövra
och reglerna finns på SSA:s hemsida.
Jag hoppas att alla intresserade i Distrikt 7 anmäler sig för att köra denna signal
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 vårt distrikts specialsignal snarast! I
distrikt 7 bokar Ni 7S18FWC genom mejl till: bo.hasselquist@telia.com eller ringer
direkt till DL7/B0/SM7HZK på 0766-550077.
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

19. 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
20. Kanslinytt
Ny anropssignal och medlem
SA7SWB
Hannes Tschirpke
SM7-8434
Barry Gunstone

TYRINGE
HÖRBY

Bidrag till nästa Bulletin skall vara redaktör´n
tillhanda senast onsdagen den 6/6 2018 kl 1800. Skickas
per e-post till bullen@ssa.se eller till sm1wxc@telia.com
Tfn till redaktör`n 0498-493203

