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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 epost valberedningen@ssa.seValberedningen kommer att informera medlemmarna om
sitt arbete, i tidningen QTC, på SSA-webbplats samt genom SSA-bulletinen.
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-bulletinen på D-STAR söker bulletinuppläsare

Vi söker ytterligare en bulletinuppläsare på DSTAR. Känner du dig manadså 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 DSTAR, 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

4. 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

5 SK0QO aktiverar signalen SEØMILA 22-23 september.
Hembygdsföreningen Gålö Gärsar tänder för 7:e gången en kolmila vid
Noors täppa på Gålö. Senast SödRa deltog var 2016. Milan var då
storskalig med ca 50 kbm björkved och beräknades ge ca 15 kbm kol av
god kvalitet. Årets mila och som enligt Gålö Gärsar blir ”ännu bättre” tänds
19 september och körs med en kontrollerad process under ca 10 dagar.
SödRa är medlem i Gålö Gärsar och kommer som ett bland många andra inslag att visa
amatörradio under lördagen och söndagen 22 – 23 september. Vi kommer att finnas på 3633
kHz +/- QRM mellan kl. 10.00 – 16.00 SNT med eventuella avbrott under andra deltagares
aktiviteter. Ett QSL-kort kommer att skickas till loggade stationer.
Gärs är för övrigt en fisk och ungdomarna på Gålö kallades i gamla tider för Gärsar i motsats till
fastlandsungdomarnas Kråkor.
73 de Robban SMØTAE för SödRa SKØQO
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n
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6. 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

7. SK0QO ut i rymden
Onsdagen den 19/9 berättar Juliuz SA5JUS om ”Amatörradio i rymden”.
Platsen är klubbstugan på Gålö. Start kl 19.
Mötesvärd Robert SM0YXI.
Hela notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

8. SK0QO SAC-test CW 15-16/9
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

9. SK3BG Träffkväll utan program 18/9
Vi träffas på klubben utan ett speciellt program. Det brukar förekomma spontana föredrag. Kom
gärna och fika med likasinnade.
Välkommen!
Medlemssektionen
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

10. SK3JR certkurs i höst
För att bli radioamatör behöver man avlägga godkänt prov för
amatörradiocertifikat. Under hösten 2018 genomför Jämtlands
Radioamatörer - SK3JR en utbildning för nya radioamatörer.
Kursledare blir liksom tidigare Ingvar - SM3GFN uppbackad av
andra erfarna amatörer i vissa kursavsnitt. Provförrättare i år är Christer - SM3EQF.
Kursen börjar i slutet på oktober, lite beroende på antal anmälda och deras förkunskaper.
Ingvar kommer att ha en introduktion och anpassa utbildningen för deltagarna. Kursen avslutas
förstås med provtagning för deltagarna.
Anmäl dig nu på e-post till sk3jr@sk3jr.se Ange CERT-kurs i ämnes-raden och dina
kontaktuppgifter, så återkommer vi med mera information. Du hittar även information på vår
hemsida www.sk3jr.se
SK3JR gm SA3BYC/Johan
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

11. SK5UM Ny start av lokalnät– 145,637.5 MHz
Efter att ha varit borta ett bra tag har man i Flen hos SK5UM (= Flens
Radioamatörer) startat upp lokalnätet igen.
Tack för det Göran / SM5HIH !!
Nätet körs varje helgfri onsdagskväll vid start 19:30 Sv. tid.
Frekvens 145,637.5 MHz och 82.5 subton.
Välkommen att checka in !
Operatörer om Göran / SM5HIH har fått förhinder:
Thomas / SA5MOT + Janne / SM5SDQ
Stephan SM5YRA

12. DX-tips från FRO Lokalbulletin i Stockholm
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.
Med start den 1 april, och fram till och med den 31 mars 2019, firas the Royal Air Force’s 100årsjubileum. Det är The Royal Air Force Amateur Radio Society, RAFARS, med
anropssignalen G8FC, som inbjuder till jubileet. För att få ett RAF100 Award Certificate måste
man få minst 250 poäng, och mer info finns på webbsidan www.rafars.org .
Under den Antarktiska sommaren 2018 – 2019 samt vintern 2019 kommer signalen VK0HZ att
aktiveras av Matt, VK5HZ, under hans lediga pass. Matt kommer att arbeta på Davis Station
på Princess Elizabeth Land, East Antarctica, i the Australian Antarctic Territory, med positionen
68° 34' S, 77° 58' E – lokator MC81xk.
Lördag – söndag den 15 – 16 september håller the Amateur Radio Association of the Republic
of San Marino (ARRSM) en specialaktivitet från San Marinos tre torn. Tornen står på Monte
Titanos tre toppar, och är avbildade på såväl republikens flagga som vapensköld. Parallellt med
aktiviteten pågår också en civilförsvarsövning. För standarddiplomet krävs att man kontaktat
alla tre tornen på minst två band, medan specialdiplomet kräver kontakter på tre band. Man
kommer att vara aktiv på 10, 15, 20 och 40 meter, men har inte angivit vilka moder man
kommer att använda. De använda anropssignalerna kommer att vara T71A på Guaita, T71B på
Cesta samt T71C på Montale. QSL skickas via T70A eller via byrån, vill man ha ett diplom får
man skicka en begäran tillsammans med U$15 till PO Box 77, 47890 Republic of San Marino,
och det skickas via Italien.
Lördag – måndag den 22 – 24 september håller Icom ett globalt D-STAR QSO Party.
Tack till SM6WHH FRO Sthlms lokalbulletin. Bulletinredaktör´n

13. Kanslinytt
Ny anropssignal och
SM6-8444
Kontakta kansliet...
SM4KYM
Ny anropssignal
SG5BCG
SE5I
Återinträde
SM4YZV
SM5CKI

medlem
Thomas Lagergren
Mats Wahlström

FOTÖ
BORLÄNGE

SA5BCG, Magnus Sjöstedt
SM5KRI, Krister Eriksson
Björn Fröjd
Göran Jansson

MORA
UPPSALA

Signaler i kursiv stil = specialsignaler

Bidrag till nästa Bulletin skall vara redaktör´n tillhanda
senast onsdagen den 19 september kl 18. Skickas per epost till bullen@ssa.se eller till sm1wxc@telia.com.
Tfn till redaktör´n 0498-493203

