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1. Bulletinredaktionen 27/4-15/5..
2. SV2ASP – Monk Apollo S.K
1. Bulletinredaktionen 27/4-15/5
Under ovan angivna tid kommer Bulletinredaktionen att flytta sitt pick och pack till ett
patienthotell i sekundärkommunen Stockholm. Bulletinen och v 20 den 16/5. Från v 21
åter i Visby.
Notiser skickas på vanligt sätt (dock ej telefon!!!)
Bulletinredaktör´n

2. SV2ASP – Monk Apollo S.K (Kan läsas helt eller delvis i sammandrag)
A very closed friend of mine, Monk Apollo SV2ASP, passed away at 20:45 UTC on 5/5/2019.
His funeral will be held in Mount Athos at 09UTC, 6 May 2019. The last 3 years he had a battle
with brain cancer. He was 64 years old. He was born near Preveza in West Greece. He was
part of a large family with a lot of brothers and sisters. After his studies, he followed the path of
complete dedication to Christ and became a monk in 1973 in Monastery of Myrtia near Agrinio,

in West Greece. After that he continued to be a monk in Monastery of Proussos and finally in
1980 he moved in Monastery of Docheiariou in Mount Athos. In spring 1986 his monastery had
remained without telephone for over five months, something not unusual on Mount Athos. One
of the monks was injured in his eye but they went to the Hospital after 2 days because of lack of
communications. When Mr Georgiadis (SV2RE), an ophthalmology professor, heard the story,
he recommended that somebody in the monastery become an amateur radio operator, in order
to guarantee communication in case of emergency. So in 1988 Monk Apollo obtained his radio
amateur license and the call SV2ASP. He needed 2 more years to get the license from Holy
Council. Finally he was on the air for first time in 1990. He celebrated his 10 years on the air
with the call SY2A in 2000 and he was trying to find some free time to be on the air when his
monastic duties allowed him. In spite of all the difficulties he was sacrificing his very little spare
time to make the voice of the Holy Mountain heard on the air and to give joy to a multitude of
friends impatiently waiting for a contact. He was trying to spread, through his presence on the
radio waves, a message of hope and optimism – from the ascetic world of Mount Athos to the
troubled world outside. Even there are more monks who are radio amateurs in Mount Athos, he
was the only one on the air from Mount Athos, working DX. I met him for first time in 2001. After
2003 and my visit with K6SV (SK), me and my fellows from SZ1A club, maintained his antennas
and radios. With the help of Zorro JH1AJT, we made a very good installation in 2014 which was
proved more powerful from Monk Apollo… We will miss his smile, his good willing and
friendship. I will never forget the times he waked up in the middle of the night to make skeds
with amateurs needing Mount Athos for a new one. I was lucky to have him as a friend. His
prayers helped me, my family and many others. Many hams visited him and became better
Christians. Some of them became Orthodox. Ham radio will find another operator sooner or
later from Mount Athos (according my infos, Monastery of Docheiariou will take care so another
monk become radio amateur soon and get Monk Apollo’s place and duties). But we always miss
him and his warm embrace… RIP. Kostas SV1DPI
[MAY 5 @ 22:00z] Masa, JE1LET reports that, sadly, Monk Apollo SV2ASP (QTH: Mt
Athos) is now Silent Key.
Tack Eric SM1TDE som hittat notisen på Dx-world
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3. PÅMINNELSE SK0MT Beredskapsdagen – Vaxholms Kastel 12:e maj
Täby Sändaramatörer kommer återigen att vara representerade på den mycket uppskattade
Beredskapsdagen på Vaxholms Kastell, söndagen den 12:e maj, 11:00 till 16:00. Som vanligt
räknar vi med fint väder och trevliga människor. TSA kommer att sätta upp flera riggar med
tillhörande antenner, samt presentera följande föredrag:
* Amatörradio en Teknikhobby i tiden! Gunnar Törnqvist SM0OTX
* AMPRNet – en beredskapsdel av Internet när andra alternativ sviktar, Björn Pehrson SA0BXI
Du finner mer att läsa här
https://app.emarketeer.com/ext/webpage/show.php?p=522700a4aa5ffb6ed4b6a884700edeccf6
1069d

Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

4. PÅMINNELSE SK0QO Temadag mätteknik lördag 11 maj kl 10-17 på Gålö
Workshop om mätinstrument. Detaljerat om funktioner samt praktiska övningar med klubbens
instrument. Stabilock, spectrumanalysator, oscilloscope etc. Avsikten är att du själv skall klara
av att använda klubbens mätutrustning.
Tag gärna med din egen radio och lär dej att kolla upp t ex känslighet eller sändarens spectrum
mm.
Ansvariga Nisse SM0FNV, Jan-Olof SM0IFP och Lasse SM0FDO.
Vi startar kl 10.00 och håller på till framåt 17-tiden. Vi käkar enklare lunch /alternativt grillar
något.
Platsen är klubbstugan på Gålö. Välkommen!
Södertörns Radioamatörer.
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

5. SK3BG portabeltest
Tisdag 19:e maj
Portabeltest våromgång
Årets våromgång av portabeltest körs från Erik/SM3EXM QTH från Bergsjö.
Välkommen!
HF-sektionen
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

6. SK5DB Uppsala möte 6 juni
Uppsala radioklubb hälsar alla radiointresserade välkomna till vår årliga fieldday Uppsala möte
på Sveriges nationaldag den 6e juni.
Vi öppnar kl 10 och håller igång så länge det finns besökare. Ett större partytält ser till att vi kan
hålla öppet oavsett väder.
Information om aktiviteter, föreläsningar samt vägbeskrivning till klubbstugan i Nåntuna kommer
finnas på www.sk5db.se samt vår facebooksida.
Fika och korv med bröd kommer finnas till försäljning under dagen.
Inlotsning kan ske analogt på 2M-repeatern (145,750 –0,6 82,5Hz subton) eller digitalt DMR
talgrupp 8 via SG5DV (VHF 145,5875 –0,6 CC5 alt UHF 434.5875 –2 CC5)
Det finns gott om plats och träd på gården för de som vill ta med sin radio och köra lite
portabelt.
Alla välkomna oavsett om man är radioamatör eller inte. Det finns operatörer på plats hela
dagen för den som är nyfiken på att prova att köra lite radio eller bara vara med och lyssna.
Välkomna önskar Uppsala Radioklubb
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

7. SK5SM Stockholm ~ Motala, Motala Sändereamatörer RADIOLOPPIS 19/5
den 19 maj 1000 till 1500
Plats: festplatsen Änga, Väderstad utanför Mjölby
Bord finns att hyra både inne och ute. Dessa har olika storlekar. 100 kr per bord.
Kontakta Kent SM5ELV sm5elv@gmail.com för bokning och förfrågningar.
SK5SM gm SM5ELV Kent
Hela notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

8. PÅMINNELSE Öppet hus på SI9AM 11/5
Välkommen till öppet hus och demonstration av Europas 4:e amatörradiobesöksstation, SI9AM i
Utanede, Bispgården.
Gratis fika serveras under dagen.
Lördag 11 maj 10.00 – 16.00 Adress:Holmsta 248 Utanede, Bispgården
Webb: www.si9am.com Mail: info@si9am.com
Välkommen hälsar

SM3FJF Jörgen
SI9AM Ordförande
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

9. SM7 - Dålig och kränkande trafik mot andra radioamatörer på en skånerepeater sista
tiden kan inte få fortsätta
Nu vill det till en ordentlig skärpning från repeater-ägarna på en 2m repeater i Skåne. Sista tiden
har det ökat med mycket olämplig trafik från en viss radioamatör med rena kränkningar mot
andra radioamatörer och telegrafikörning … musik ut i etern…m.m.
Detta måste omedelbart stävjas och det kan bara de som äger repeatern göra genom att stänga
ner den så fort olämplig trafik finns.
Ni som äger repeatrarna har ett ansvar för att dessa sköts med lämplig trafik och det kan bara
ske genom tillfälliga eller längre avstängningar av repeatrarna för att visa att Ni inte tillåter
sådan olämplig och rent kränkande trafik.
Detta gäller givetvis alla repeatrar och repeater ägare som har olämplig och kränkande trafik
över sina 2m repeatrar.
Nu vill jag att Ni tar tag i detta elände och visar att Ni tar Ert ansvar.
DL7 (SM7HZK) Bo
Rätten och packen eder…..Bulletinredaktör.n

10. PÅMINNELSE SK7HW Kronobergs Sändareamatörers Vårauktion 11/5
Välkommen till Växjö och Kronobergs Sändareamatörers vårauktion lördagen den 11
maj
För mera information se på www.sk7hw.org där bilder och lista på delar av auktionsgodset
visas efter hand som sorteringen fortgår.
www.sk7hw.org/auktionen/
Välkomna Kronobergs Sändareamatörer SK7HW
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

11. SK7RN – Traditionellt vårmöte i Böda 17/5
Repeaterbesök, grillning mm. Ansvarig samordnare: Erik SM7DZV OBSERVERA:
Välkomna — men förhandsanmälan absolut nödvändig!
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

12. Kanslinytt
Ny anropssignal och medlem
SM6-8469
Richard Broman
LERUM
Ny anropssignal
SE6VING
SM6VVT, Tomas Tanbäck
Ständig medlem
SM0VYI
Hans Lundström
ENEBYBERG
SM5FNB
Göran Pettersson
VÄSTERÅS
Återinträde
SA6BDX
Lothar Folger
HÖGSÄTER
SM3TTZ
Pär Anders Nilsson
ÖSTERSUND
SM5XAU
Fredrik Andersson
NORRKÖPING
13. Lite DX-tips
Under perioden 30 april med start 1500 UTC – 31 maj fram till 1459 UTC, kommer
specialsignalen 8J1ITU att vara igång från Japan för att fira grundandet av ITU samt World
Telecommunication and Information Society Day den 17 maj. Specialsignalen körs varje maj
månad av the Japan ITU Amateur Radio Club. QSL går via den japanska byrån eller eQSL.

Signalen räknas för såväl ön Honshu, AS-007, JIIA AS-007-001, WLOTA 2376 som
Kasumigaura stad (Japan JCC nummer 1430).
Lördag den 11 maj hålls SL-Testen. CW-delen körs 1200 – 1300, SSB-delen körs 1315 –
1415, och Digitaldelen körs 1430 – 1530, och alla tider är UTC. Mer info om bland annat
frekvenser samt regler, finns på FRO:s webbsida under rubriken ”Amatörradio”.
Söndag den 19 maj, under tiden 0700 – 1100 UTC, hålls SSA:s Portabeltest på 80 och 40
meter. Testen körs med såväl CW som SSB. Det är ju dessutom en contest där man
tjänar på att använda låg effekt. Som portabelstation räknas stationer med portabla
kraftkällor och temporära antenner, och mobila stationer räknas i denna contest som
portabelstationer. De kompletta reglerna finns i contestspalten på SSA:s hemsida.
Tack till FRO Stockholm m fl

Bidrag till Bulletinen v 20
skall vara redaktör´n tillhanda senast
onsdagen den 15 maj. Skickas per e-post
bullen@ssa.se eller till sm1wxc@telia.com.
Tfn till redaktör´n 0498-493203

