På väg till skidskytte-VM i Östersund. Nu handlar det om
vintersport! Wow!
Kom ihåg att köra SB19SKI!
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1. OVE J79XBI - DOMINICA
Enligt ett telefonsamtal från Ove är han nu i gång från Dominica med sin
signal J79XBI. Han stannar ytterligare tre veckor på ön och önskar
kontakter med Sverige. Frekvenserna är 7150 (natt/morgon vår tid), 14250
(eftermiddag/kväll vår tid) och 21250 (när det är öppet). Ett vackert
QSL-kort väntar efter kontakten (se bild). Eric SM6JSM

2. SK5UM fyller 40 år
Flens Radioamatörer fyller 40 år i år och f irar detta med specialsignalen SK40UM.
QSL via QLS-byrån eller direkt till SK5UM.

3. SB19SKI VM i Skidskytte 7-17/3 2019 - i Östersund!
I mars står Sverige som värd för ett av världens största evenemang inom
skidsporten. Östersund arrangerar Skidskytte VM, eller Biathlon på
engelska. Under VM veckorna kommer vi att aktivera specialsignalen
SB19SKI.
Jemtlands Radioamatörer, SK3JR står som arrangerande klubb. Johan,
SA3BYC, samordnar lokalt. Vi kommer att aktivera så många frekvenser,
trafikslag och amatörer vi kan i vårt distrikt, SM3.
Datum för aktiviteten är 7 – 17 Mars klockan 17.00.
Kontakta Johan, helst på mail: sb19ski@contester.se med frågor eller om du vill
vara med i operatörs-teamet. Mina kontaktuppgifter på ssa.se stämmer och om du
vill ringa istället så är det 070-9404092.
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n
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4. SK3BG öppet hus 12/3
Tisdag 12:e mars kl 19
Styrelsemöte: Öppethus för alla.
Styrelsen inbjuder medlemmarna att delta i styrelsemöte och ta tillfället som
utbildning.
Välkommen!
Styrelsen
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

5. SM6-möte 16/3
Vårens distriktsmöte kommer att hållas på Textile Fashion Center, Borås
Datum: Lördagen den 16 mars
Tid: Lokalerna öppnas kl 09:00 för besökare
På programmet, förutom själva mötet:
Möjlighet till guidad visning av Textile Fashion Center och Högskolans Väv
och trikålabb och deras jobb med smarta textilier.
Gott om parkeringsplatser samt nära till Borås centrum.
Limmareds Radio & Data AB har lovat att komma.
Andra säljare inbjudes, även loppis, vi har gott om plats, bord
finns i mängder
Företag som säljer anmodas skänka lämpliga vinster till vårt lotteri!
Förbokning av bord till sm6eat@ssa.se
Årsmötesförhandlingar kl 13:00
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

6. SK7DD årsmöte 13/3
Nordvästra Skånes radioamatörer, SK7DD, kallar till årsmöte den 13:e mars kl
18:30 i Studiefrämjandets lokaler på Järnvägsgatan 41 i Helsingborg.
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

7. Kanslinytt

Ny anropssignal och medlem
SA3KTL
Marcus Larsson
HÄGGENÅS
SA6MCM Tobias Erlandsson
HALMSTAD
SM5-8463 Roland Lindqvist
UPPSALA
Ny anropssignal
SE7EN
SA0ZTT, Patrik Persson
SM3B
SA3BRX, Joel Tjernström
SB19SKI SK3JR, Jemtlands Radioamatörer
Signaler med kursiv stil är specialsignaler.
8. Lite DX-tips
Lördag – söndag den 9 – 10 mars, under tiden 1000 – 1000 UTC, hålls en av världens
äldsta tester, the Commonwealth Contest. Den började år 1931, och hette då the British
Empire Radio Week, och kördes under 6 dagar. Testen hålls endast på CW, och mer info
finns på RSGB:s HF-contestsida www.rsgbcc.org/hf/rules/2019/rberu.shtml . Bland annat
kommer signalen C56DF att vara aktiv från Gambia under testen.
Fram till och med torsdag den 15 augusti kommer specialsignalen H31A att vara aktiv för
att fira 500-årsminnet av grundandet av Panama City. Man kommer att vara aktiv på
80/60/40/30/20/17/15/12/10 meter med SSB och digitala moderna RTTY, PSK31 och FT8.
QSL manager är HP1AVS, och för mer information se QRZ.com .
Torsdag – tisdag den 14 – 26 mars kommer specialsignalen

5V7EI från

Main Street i Togo att vara i luften. Det är medlemmar av EIDX Group som reser
dit. Man kommer att vara aktiv på 10 – 160 m, med CW, SSB samt digitala moder. Mer info
hittas på webbsidan https://5v7ei.com . QSL går via M0OXO.
Tack till FRO Stockholm
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