Denna vecka pågår världsmästerskapen i Radiopejling i Sokcho i Korea.
Tävlingarna går i fyra grenar, Foxoring, Sprint, Klassisk 80m och Klassiskt 2m.
Hemsida med resultat och kartor: www.ardf2018.com
Det svenska laget består av åtta deltagare.
Bakre raden;
Henrik Lindell, Jan Palmquist SM5FUG, Bo Lenander SM5CJW, Rolf Svensson
SM5DIY
Främre raden.
Magnus Öberg SA5MOG, Peter Ljungström SM5KMU, Gunnar Svensson SM0-6689,
Peder Haugaard-Pedersen SM0GNS
Foto: SM5KMU
73 de Jan/SM5FUG - lagledare
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1. SSA:s valberedning informerar
Vid SSA:s årsmöte i Eskilstuna 2018 valdes följande personer till
valberedning. SM3PXO Petter, SM5OCK Håkan, SM0DZB Tore
(sammankallande) och SM7NTJ Lorentz.Valberedningen ska med bred
förankring söka kandidater till förtroendeposter både inom och utom
kretsen av förtroendevalda. Vi ska senast 15 november publicera förslag
på nomineringar till förtroendeposter inom SSA och i vårt aktiva sökande
efter kandidater ska vi eftersträva en bred geografisk representation.
Valberedningen vill att ni redan nu inkommer med förslag på kandidater. Vi
nås enklast via e-post valberedningen@ssa.seValberedningen kommer att informera
medlemmarna om sitt arbete, i tidningen QTC, på SSA-webbplats samt genom SSAbulletinen.
SM0DZB Tore sammankallande
2. SK6SSA söker ny operatör för HF-Bulletinen
SK6SSA som sänds på kortvåg 3705 KHz söndagar kl 09.30 svensk tid
söker ny operatör från och med söndagen den 18 november 2018.
Nuvarande operatör Lars SM6NT avser vistas längre period som HS0ZME
och kan därvid ej fullfölja uppdraget.
Det är distriktsledaren hos SSA som utser operatör. Du bör bo i södra
Sverige, om det är SM5, SM6 eller SM7 spelar mindre roll. Uppdraget går
också att dela på fler operatörer.
Anmäla ditt intresse till DL6. SM6YED Reino Larsson på telefon 070 –
1760707 eller mail reino@telia.com.
Om du bor i annat distrikt än SM6 kontaktar du trots allt undertecknad så samråder
jag med aktuell distriktsledare.
Välkommen med din anmälan till ett trevligt uppdrag.
DL6 – SM6YED - Reino
3, SSA-årsmötet 2019 i Lindesberg
Lindesbergs Radioklubb har utsetts att ordna arrangemangen vid SSA:s
årsmöte 2019. Boka den 12-14 april 2019 för ett besök i Lindesberg,
Bergslagens pärla. Mer information kommer efter hand. /Mats SM4EPR
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

4, Information om höstens kurser för amatörradiocertifikat.
Information om planerade kurser och provtillfällen under hösten finns på SSA:s
hemsida under fliken Amatörradio->Bli radioamatör->Kurstillfällen.
73,
Jonas SM5PHU
SSA Utbildningsansvarig
5, SSA-bulletinen på D-STAR söker bulletinuppläsare
Vi söker ytterligare en bulletinuppläsare på DSTAR. Känner du dig manad
så skicka ett mejl till oss på epostadressen bulletin@tekniksnack.se.
Samtidigt vill vi tacka SM7URN Patrik, som nu valt att inte fortsätta
läsa bulletinen på D-STAR, för hans mångåriga insats som
bulletinuppläsare på D-STAR.
73's de SM2OAE Thomas, SM3GDT Hans och SM0RUX Pontus
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

6. Nu är det snart dags för Scandinavian CW Activity Contest igen.
CW-delen går helgen den 15-16
september, 12:00 - 12:00 UTC
Jag hoppas att du redan är laddad och vill
vara med i testen där världens fokus är
vänt mot oss i Skandinavien. Försök vara
med
så många timmar du bara kan och orkar. Stor aktivitet från Skandinavien ger också
stor aktivitet från övriga världen! Glöm inte heller att alla svenska deltagare resultat
summeras till Sveriges totala summa i Landskampen!
All information om SAC finns på http://www.sactest.net/blog/ Där hittar du också de
uppdaterade reglerna. Frågor och funderingar om SAC kan mailas till mig:
sm5ajv@qrq.se
73 & Vi kör så det ryker i SAC! Ingemar SM5AJV
Hela notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

7. DX-tips från FRO Lokalbulletin i Stockholm
Lördag – lördag den 25 augusti – 8 september kommer Thessalonikis Amateur
Radio /Group att vara aktiv med signalen SX10HF för att fira att man för 10 året i rad
håller Thessaloniki HAM FEST.
Festen är snart slut men Du kanske hinner med finalen! Bulletinredaktör´n

Lördag den 8 september hålls den elfte årliga Ohio State Parks On The Air
(OSPOTA), en contest där man skall kontakta så många State Parks i Ohio som
möjligt. För mer info, kontakta e-post INFO@ospota.org , och testloggar skickas till epost Logs@ospota.org .
Lördag – söndag den 8 – 9 september aktiveras det gamla flygledartornet på den
tidigare flygbasen Greenham Common med specialsignalen GB4GCT. Man kommer
att försöka vara igång på 80, 40, 20 och 17 m med både CW och SSB.
Lördag – måndag den 22 – 24 september håller Icom ett globalt D-STAR QSO
Party.
Lördag – söndag den 20 – 21 oktober hålls JOTA, Jamboree On The Air, när
scouter över hela världen pratar med varann via amatörradio. Samtidigt körs också
JOTI, Jamboree On The Internet, när man kör samma sak över Internet. Vill man
hjälpa en scoutkår med att genomföra JOTA bör man snarast kontakta dem så att
man hinner komma med i terminsprogrammet och man hinner boka eventuell
scoutstuga för övernattning.
Tack till SM0WHH för ovanstående. Bulletinredaktör´n
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8. SK0QO klubbmöte
Ons 12 Sep @ 19:00 - 22:00
Kvällsträff i klubbstugan på Gålö.
Mötesvärd Mats SA0SMP.
Välkomna
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

9. SK0QO SAC-testen
Lördag 15/9 kl 14 till söndag 16/9 kl 14 kör vi SAC-testen
CW från Gålö.
Ansvarig är Ingemar SM0DSF.
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

10. SK3BG Tisdagsträff i Garaget 11/9
SM3MEH Tomas och sambandssektionen välkomnar oss till vår andra lokation för en
trevlig samvaro.
Välkommen!
Sambandssektionen
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

11. SK3GK Höstfieldday 8/9
Årets höst-fieldday kommer att äga rum lördagen den 8
september. Vi kommer att hålla till i närheten av Tallås utanför
Jädraås.
Avsikten är att vi skall försöka köra 5 svenska sjöar. Se link till
hemsidan. Reglarna finns i bilagan. Vi tänker börja med första
sjön 07:00 med 1 timme för varje sjö till 12:00.
För en lyckad fieldday behöver vi minst 4 operatörer (i 2 grupper). Antenner kommer
att vara uppsatta på plats men operatörerna behöver egen radio.
Efter radiokörandet så kommer vi att grilla (om man får förstås). Vid sista sjön finns
det utrymme för parkering och en grillplats (utomhus) som vi ska använda. Grillning
sker på eftermiddagen efter återsamling och lite prat. Klubben står för korv med
tillbehör och kaffe. Vill man ha något annat får man ta det med själv.
Lennart ska ha med sig en husvagn samt ett partytält. Det är bra om man tar med sig
något att sitta på.
Ni som är intresserad anmäl er till Nisse SM3RNN eller Lennart SM3MTF före 1:a
September.
Nisse 070-561 9145 (nils.axman@gmail.com)
Lennart 070-537 9272 (lennart.forsgren@hos.sandnet.se)
PS. Även om du inte har för avsikt att köra radio är du mycket välkommen att vara
med under dagen. Kan du inte vara med men sitter hemma vid radion, försök ha
kontakt med dem som är på fieldday.
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

12. SK4EA & DL4 kallar till distriktsmöte 29/9
Lindesbergs Radioklubb och DL4 inbjuder
till fjärde distriktets höstmöte Lördag 29
september på Lindeskolan i Lindesberg.
Gatuadressen är Nyborgsgatan 1.
Kaffe/te/dricka med smörgås serveras från
klockan 10.00. Inlotsning på 145,6875 MHz över repeatern SK4EA. Mötet börjar
klockan 11.00. Efter mötet serveras lätt lunch. Eftermötet kommer Christer SM4LRA
att prata om Rymdväder/Vågutbredning. Lindesbergs Radioklubb SK4EA och DL4,
SM4IVE, Lars Pettersson
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

13. Kanslinytt
Ny anropssignal och medlem
SA6JCP
Christer Pihl
BRITISH ISLES
SA0MFS
Tobias Sved
UPPLANDS-VÄSBY
SA4LBQ
Dan Nordstrand
CHARLOTTENBERG
SA6SVF
Sven Fernlund
GÖTEBORG
SM6-8443
Gunnar Karlsson
MJÖBÄCK
Ny anropssignal
SM4DYQ
Krister Nordström
NORA
SM5N
SM4DYQ, Krister Nordström
SF50CG
SK5CG, Aktiva Synskadade
Kontakta kansliet...
SK7BY
Sjöbo När- och Amatörradioklubb (SNARK) VOLLSJÖ
Ny medlem
SA4JOK
Johan Kallur
SOLLERÖN
Återinträde
SA5BUE
Peter Appel
ESKILSTUNA
SM4DYQ
Krister Nordström
NORA
SM5SLB
Sven-Åke Rosborg
UPPSALA
SM7WXJ
Rikard Bjarnevik
SÖSDALA
SM4XAL
Lars-Erik Eriksson
MORA
Signaler med kursiv stil är specialsignaler.

Bidrag till nästa Bulletin skall vara redaktör´n tillhanda senast onsdagen
den 5 september kl 18. Skickas per e-post till bullen@ssa.se eller till
sm1wxc@telia.com.
Tfn till redaktör´n 0498-493203

