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1. SF50CG/SK5CG åter QRV.
SF50CG åter QRV från Riksföreningen Aktiva Synskadade i Enköping,
29-30-31 mars, från fredag e.m. till söndag lunch. Vi tänkte vara igång
för lokal trafik på 80M SSB och CW, lördag samt söndag morgon/f.m.
Aktiva Synskadade firar år 2019 sitt 50-årsjubileum.
SF50CG är iaf QRV en helg per månad till 31/12 2019.
Nya QSL är tryckta och snart hemma för att börja distribueras..
För SF50CG (SK5CG) och alla vid Aktiva Synskadade,
73+88 gm Hasse SM0BYD
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

2. Provförrättning i Lindesberg 13 april
I anslutning till SSA:s årsmöteshelg i Lindesberg anordnar vi en möjlighet att avlägga prov för
amatörradiocertifikat.
Tiden är klockan 09.30 lördagen den 13 april. Platsen är Lindeskolan i Lindesberg.
Anmälan om deltagande ska göras senast 1 april till provförrättaren SM4RLA, Göran Carlson,
tel 070-723 7801.
Lindesbergs Radioklubb, SK4EA gm Mats SM4EPR
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

3. BOUVET - 3YØI info via Eric SM6JSM
I eftermiddag (onsdag 27/3) meddelades att fartyget som fraktar expeditionen till Bouvet måste
vända tillbaka till Cape Town på grund av dåligt väder. Stora delar av navigationsutrustningen
har spolats överbord.
Expeditionsledaren 3Z9DX meddelar att expeditionen inte ar avblåst utan man hoppas på att
kunna gå till Bouvet i april. Här är kommunikén på engelska:
The Bouvet Island Dxpedition has been postponed. According to its web site, the captain of the
MV Atlantic Tuna made the decision to return to Cape Town, South Africa after the ship lost
some of its radar and radio antennas antennas due to a cyclonal storm nearby to Bouvet Island.
The antennas were actually swept overboard. The ship had been experiencing high waves and
wind as it was about 70km from Bouvet Island.
Here is a statement issued from their web site about three hours ago.

"With lack of the most important navigational tools, the captain declared it’s not safe to navigate
and they need to go back to Cape Town to secure both all participants on board, their
equipment and the vessel’s gear. In addition, all weather forecasts for coming hours are not
positive."
The team leader Dom 3Z9DX reports that the dxpeditionis not cancelled. Only postponed with
another try, if possible, in April.
More to Come. Follow their activities on their web site.https://bouvetoya.org
4. QTC - Ett supernummer
Den här veckan trycks aprilnumret av vår tidning.
Så snart dimper QTC ner i din brevlåda och det med en hård duns, för nu bjuds det på hela 60 sidors
läsning.
I ord och siffror redovisas året som gått med SSA och här finns allt annat som du behöver veta inför vårt
årsmöte.
Läs också om:

5. Fr o m denna Bulletin har Bulletinredaktör´n en backup!
Det har uppdagats att redaktör´n har en obotlig åkomma i kroppen. Upptäcktes den 14/3 i år.
Hur framtiden ser ut med en redaktion i Visby vet jag inte. Vad jag vet är att Roland SM6EAT
med kort varsel (TILLFÄLLIGT) kan ta över Bulleltinen. Något kort mässfall kan uppstå!
73 de Bulletinredaktör´n
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6. SK0QO Workshop om vår repeater 3 april
Onsdag 3 april, plats: Klubbstugan på Gålö.
Workshop om våra repeatrar – med Nisse, SM0FNV, Christer, SA0BFC
samt Erik, SM0GBY.
Mötet börjar kl 19.30, fika finns från kl 19.00
Alla välkomna!
Södertörns Radioamatörer
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

7. SK3BG studiebesök S!9AM 9/4
Tisdag 9:e april
Studiebesök på SI9AM.
Jörgen/SM3FJF är värd för vårens första studiebesök. Vi kollar SI9AM:s radioutrustning, lyssnar
på radio och fikar.
Välkommen!
Medlemssektionen
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

8. SK3PH FÖREDRAG/BILDVISNING GEFLE RADIOSTATION 1925-1972
Lördagen den 6 april 1300 klockan 13,00.
Då kommer Karl-Olov Elmsjö SM3CLA från Gävle hit och berättar historien
om Gävle Radiostation Gefle Rundradio SMXF 1925-1972 som sände på
Mellanvåg 204.1 Meter = 1469 KHz. Han kommer att berätta och visa bilder
och historiska prylar från Gävle radiostation och Gefle Radioklubb som låg
bakom den.
Platsen är Delsbo Radioklubbs lokal på Avavägen 25 i Delsbo.
Inlotsning 145,550 MHz FM Simplex. Telefon 070-6337479
KAFFE / LÄSK OCH FIKABRÖD SERVERAS
73 de Dan Andersson SM3MTQ Ordförande i Delsbo Radioklubb.
Hela notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

9. SK4BW årsmöte i Borlänge 7/4
Föreningen Borlänge Sändare Amatörer, SK4BW, bjuder in till årsmöte den 7 april kl 15:00. Vi
träffas utanför entrén vid Tunagatan 20 i Borlänge centrum, kom i tid då dörren är låst.
Föreningen bjuder på sedvanlig fika efter mötet.
Välkomna
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

10. SM7-möte på Öland 15 juni
Boka redan nu in distriktsmöte för sjunde distriktet. Det sker lördagen den 15 i Algutsrum på
Öland. Det blir auktion, bakluckeloppis, förhandlingar och föreläsning.
Mer information i QTC framåt och via SSA-bullen. Välkomna hälsar DL7 Bosse SM7HZK, och
Ölands Radioamatörer genom Åke SM7NJD.
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

11. SK7RN till radiomässan i E-tuna 30/3
30 mars åker vi till radiomässan i Eskilstuna!
Resesamordnare och anmälan till Åke SM7NJD, Telefon 0705 48 50 12
eller sm7njd@telia.com.
Häng me´
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

12. Kanslinytt
Ny anropssignal och medlem
SA5TBE
Thor-Björn Eriksson
Ny medlem
SM5JBF
Peter Pettersson
Ständig medlem
SA5AHG
Sven Wibeck
Återinträde
SM4KUH
Christer Gudmunds

UPPSALA
UPPSALA
ENKÖPING
FALUN

13. DX-tips
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 – lördag den 28 – 30 mars kommer specialsignalen 9M19TEA att vara aktiv från the
Cameron Highlands i Pahang, Malaysia. Man aktiverar årligen intressanta platser i Malaysia
för radioamatörerna.
Söndag – måndag den 14 – 15 april, under tiden 1200 – 2200 UTC, hålls The Maritime Radio
Day, och då kommer bland andra specialsignalerna GB0GKA och GB0GKB att vara aktiva.
GKA var anropssignalen för Portishead Radio, den brittiska maritima HF-stationen som
avslutade sin verksamhet år 2000. Dessutom kommer andra specialsignaler att vara aktiva för
att minna om andra maritima HF-stationer.
Tack till FRO Stockholm

Bidrag till Bulletinen v 14
skall vara redaktör´n tillhanda senast
onsdagen den 1 april kl 18. Skickas per epost till
bullen@ssa.se eller till sm1wxc@telia.com.
Tfn till redaktör´n 0498-493203

