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1. Bulletinens juluppehåll
Sista Bulletinen för 2018 utkommer onsdagen den 19 december.
Första Bulletinen 2019 utkommer den 2 januari.
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

2. SSA-Kansliet under jul och nyår
Se QTC nr 12 sid 49
3. Radio Black Peter, Sveriges första piratradio!
Nu har filmen om Radio Black Peter som det arbetats på sedan 2015
premiär!
http://bautafilm.se/?produktion=radio-black-peter-2018
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=109&artikel=7101610
https://webb-tv.nu/radio-black-peter-svt-play/
Sänds den 20/12, se texterna ovan
Tack till Eric SM1TDE
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

4. SSA-Bulletinen på 10 m!
Micke SM5YMS med QTH Värna-Björkhult (Linköping) kommer på försök att
läsa SSA-Bulletinen på 10 m i avsikt att få fler att aktivera10 m-bandet.
fredagar kl 19 SNT på 28475 kHz USB
söndagar kl 19.20 SNT på 28475 kHz FM (obs tiden!)
sporadiskt söndagar kl 1900 SNT på 29600 kHz FM
Lyssna efter Micke och checka in!
Micke SM5YMS via Bulletinredaktör´n

5. Scheduled transmission from Grimeton Radio / SAQ on
Christmas Eve, December 24, 2018
In the morning of Christmas Eve, December 24,
we will try to start the old Alexanderson 200 kW
transmitter, from 1924 and send out a Christmas
message on VLF 17.2 kHz CW. The transmitter
will be tuned up from around 08:30 (07:30 UTC)
and a message* will be transmitted at 09:00
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

6. Bulletinläsare till D-Star och DMR
Ansvarsfördelning om att läsa SSA-bulletinen via
D-STAR och DMR!
Snart riskerar bulletinen på D-STAR och DMR att
ha bara en uppläsare
kvar, med risk att den läggs ner. Tufft för bara en
person, som också har andra uppdrag inom hobbyn.
På senare år har läsningen skett från andra, tredje, sjunde och nollte
distrikten. Före dess har den också lästs från femte distriktet.
Nu är det dags för någon i fjärde och/eller sjätte distriktet att föra
traditionen vidare! Kan du tänka dig att från januari 2019 dela på
uppdraget att läsa bulletinen. Är vi fyra som läser blir det endast en
gång var fjärde vecka. Ju fler som delar på uppdraget ju bättre är det.
Vid ev. förhinder byter vi med varandra.
Hör av dig till SM2OAE Thomas på e-postadressen:
thomas.thelberg@umea.se senast 21:a december 2018.
"Don't ask what the bulletin can do for you, but what you can do for the
bulletin"!
73 de SM2OAE Thomas, SM3GDT Hans och SM0RUX Pontus
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

7. Just nu pågår en kampanj
riktad till yngre och andra aktiva radioamatörer som vi vill ha som
medlemmar. SSA hälsar fler unga och glada sändaramatörer välkomna till

oss i SSA. Den förmånliga avgiften på 170 kronor gäller nu ända upp till och
med det kalenderår som man fyller 29 år. Det bestämdes vid vårt senaste
årsmöte.
Dessutom får alla
som i dessa dagar går in i SSA, fram till 20 december och oavsett ålder,
ett presentkort från vår HamShop på hela 200 kronor! Du kan hjälpa till
med att sprida kunskap om det här så att fler och yngre sändaramatörer
ansluter sig med ett fördelaktigt medlemskap i SSA!
73, Hans-Christian SM6ZEM
SSA sektion Redaktion och Marknadsföring
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8. D-Star – SK3RHU QRV
SK3RHU-B är åter QRV efter en tid av QRT.
Läs mer om SK3RHU-B här; https://sk3ga.se/digitalt/d-star/
9. Kanslinytt
Ständig medlem
SA6RIS
Jens Risberg
Ny anropssignal och medlem
SM5-8448
Ola Persson
Ny anropssignal
SF0Z
SM0HEV, Jens Zander
Återinträde
SM2JUR
Bennthy Rosén

HINDÅS
VIKBOLANDET

SKELLEFTEÅ

Kursiv signal = specialsignal
10. Lite DX-julgodis
Varsågoda. FRO Stockholm bjuder på lite julgodis!
Under december månad kommer nio julspecialsignaler att vara aktiva från
olika städer i Rumänien. Signalerna är YP2XMAS som finns i Timisoara,
YP3XMAS i Bukarest, YP4XMAS i Cernavoda, YP5XMAS i Transilvania,
YP6XMAS i Brasov, YP7XMAS i Arges, YP8XMAS i Suceava, YP9XMAS i
Buzau samt YP0XMAS i Giurgiu. Man kommer att vara aktiv på ett antal HFband med CW, SSB samt digitala moder. QSL kan skickas via YO2MSB, och
dessutom har de olika signalerna även andra signaler för QSL-hantering.
Under tiden 21 – 27 december, från 0000 – 2359 UTC, kommer radioklubbar
på olika NASA-enheter att delta i 50-årsjubileet av Apollo 8-färden.
Uppskjutningen skedde den 21 december 1968, och kapseln plaskade ner i
havet den 27 december 1968. Man kommer att vara igång på banden från 160
m – 70 cm, och med CW, SSB, FM, D-Star, DMR plus diverse digitala moder,
och att man även kommer att köra över satelliter, meteorscatter samt
månstuds.
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 .
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.
SSA-Bulletinen tackar FRO Sthlm och Jan SM0WHH för gott samarbete under 2018.

Bidrag till årets sista Bulletin skall vara redaktör´n
tillhanda senast onsdagen den 19 december kl 18.
Skickas per e-post till
bullen@ssa.se eller till sm1wxc@telia.com.
Tfn till redaktör´n 0498-493203

