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1. SSA Årsmöteshelg 12 – 14 april

Lindesbergs Radioklubb SK4EA står som värd och har gjort en sida med
mycket information inför helgen. Om mötet, föredrag, boende, banketten,
mingel, utställare, medföljandeprogram, lotteri, kartor och praktiska tips.
Klicka på bannern till höger och håll dig uppdaterad om nyheter som kommer
in på sidan. Kom och trivs i Lindesberg hälsar SK4EA!
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

2. Bulletinuppläsning via D-star upphör tills vidare.
Med bakgrund av att tidigare annonsering efter
bulletinuppläsare och svag respons.
Jag efterfrågade 2 – 3 personer som kan dela
uppdraget att läsa en söndag var i månaden, alltså ett
tillfälle i månaden. Svagt eller inget intresse.
Distrikt 0, 2, 3, 5, och 7 har under några år tidigare turats om att läsa. En bra
fördelning.
Jag efterfrågade någon från distrikt 4 eller/och distrikt 6 att ta på sig
uppgiften, viss respons, men ingen har hittills meddelat sig ta på sig
uppgiften. Det kan också vara någon från vilket distrikt som helst.
Jag måste fokusera på annat och gör tills vidare paus i läsandet. Nya
möjligheter finns om fler vill dela uppdraget med mig!
Tack till de som delat uppdraget sedan några år! Pontus SM0RUX, Hans
SM3GDT och Patrik SM7URN.
73 dé SK2SSA//SM2OAE, Thomas
Ordf. i FURA, Föreningen Umeå Radioamatörer
3. SE19SKI VM i Utförsåkning och Skidskytte
I år står Sverige som värd för två av världens största
evenemang inom skidsporten. Det är samtidigt två
av de största, kanske största, idrottshändelserna i
Sverige under 2019. För att låta amatörradion
deltaga så kommer vi att aktivera specialsignalen
SE19SKI.
4-17 februari är det VM i utförsåkning i Åre, 4-17
mars är det VM i Skidskytte i Östersund.
Amatörer från distriktet SM3 kommer att aktivera SE19SKI under dessa
veckor. Jemtlands Radioamatörer, SK3JR, Östersund, är arrangerande klubb
och ansvarig är Johan, SA3BYC.
Planeringen pågår, finns du inom SM3 och vill deltaga? Mycket eller lite
spelar ingen roll.
Kontakta Johan: sa3byc@contester.se och om du vill ringa: 0709-404092.
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n
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4. PÅMINNELSE SK0MT certkurs start 14/1 2019
Grundkurs för att bli sändaramatör
hos Täby Sändaramatörer
Start:
Måndagen den 14 januari 2019
Anmälan och Frågor: Tas om hand av Ann Lundell/ SM0ZEU
ann.lundell@telia.com , tfn 070-5135484
VÄLKOMNA!
Se även annons i QTC nr 12 2018 sid 35
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

5. SK3GK Gefle Rundradiostation
Tisdag 15:e januari Gefle rundradiostation 1925 - 1972.
Det är på våren 1925. Gävleborna hör under flera kvällar och nätter underliga
och starka utsändningar på sina kristall-radioapparater. Det förekommer
artiklar i gävletidningarna om mystiska radioutsändningar.
Karl Olof SM3CLA berättar oss om hur rundradioverksamhet i Gävle började
1920-talet.
Medlemssektionen
Välkommen!
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

6. SK6RM Kurs för amatörradiolicens våren 2019
Radiohistoriska föreningen i Västsverige (Radiomuseet)
avser att genomföra en licenskurs för blivande
radioamatörer. Kursen är planerad till våren, men vi vill
redan nu avisera kursen och höra vilket intresse som
finns.
Start: Torsdag 21 februari kl 19-21 på Radiomuseet,
därefter 10 torsdagar framöver . Sista anmälningsdag är den 7 februari.
Anmälan skickas till Bengt Lindberg, benli@telia.com, som även kan svara
på eventuella frågor rörande kursen.
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

7. SK7RFL Bullentinläsare i Sydost
Ölands Radioamatörer som sköter uppläsningen av SSA-bullen via repeatern
SK7RFL, på frekvensen 145.600 MHz i Algutsrum på Öland, behöver fler
uppläsare. Nuvarande SM7NJD Åke, (ansvarig) och Erik SM7DZV, önskar
flera som läser. Blir vi tre, blir det var tredje vecka, fyra lika med en gång i
månaden. Kontakta Åke på telefon 0705-48 50 12 eller
epost: sm7njd@telia.com eller Erik el: 0705- 52 45 53, epost: erik@dzv.se
8. Ekonomiskt bidrag till SK7RFL
Lämna gärna ett ekonomisk bidrag till Repeatern i Algutsrum, på Öland
(145.600 Mhz). Lennart SM7CLM administrerar och Conny SM7GMD, sköter
tekniken. Swisha gärna på nummer 0736-15 98 36.
9. Kanslinytt
Ny anropssignal och medlem
SM7-8450 Michael Bengtsson
SM7-8451 Alexander Liljefors-Zopf
Ny medlem
SA4BIF
Fredrik Funk
SA5BZN
Alicia Bachmann
SM6RZB
Sven Lindström
SM7HCE
Anders Hörberg
Ständig medlem
SM6EAQ
Lennart Berlin

TRELLEBORG
JÖNKÖPING
MORA
LOTORP
GRÄSTORP
LUND
HOVÅS

SM7FCU
Återinträde
SA0BQJ
SA3BDE
SA5BGS
SA5BTI
SA7BNQ
SM0-7390
SM0HXO
SM2WGV
SM2ZAI
SM3SJN
SM3SKR
SM4IOT
SM4KMN
SM5NCQ
SM6UUN
SM7DUZ
SM7FJW
SM7TVC
SM7UFR
SM7UWR

Bengt Svensson

NÄTTRABY

Jonatan Östlund
Martin Starkman
Martin Pelisie Svyatoslav
Kristian Kling
Hampus Paulsson
Angelo Camia
Sven Thegel
Esa Jarkko
Alec Kenttä
Kent Billfors
Mikael Eriksson
Christer Robin
Eddie Forsén
Stefan Wenegård
Anders Holmström
Ingvar Eriksson
Lars Nyberg
Magnus Andersson
Michael Börjesson
Björn Robertsson

HANDEN
BOLLNÄS
TORSHÄLLA
NORRKÖPING
SÖLVESBORG
VÄLLINGBY
SUNDBYBERG
HAPARANDA
KORPILOMBOLO
SUNDSVALL
SVENSTAVIK
RÄTTVIK
MORA
LINKÖPING
DALSJÖFORS
MALMÖ
KÅGERÖD
KALMAR
OSKARSHAMN
HELSINGBORG

Signaler med kursiv stil är specialsignaler.
10. Lite DX-tips
Fredag – måndag 4 – 14 januari hålls the 25th Australian Scout Jamboree,
med 8400+ deltagare från Australien och 18 andra länder. Specialsignalen
VI25AJ kommer att vara aktiv fram till och med den 13 januari på HF med
SSB samt digitala moder.
Torsdag – måndag den 7 – 18 februari kommer specialsignalen V84SAA att
vara aktiv från Sera Kanangan Beach i Brunei på nordvästra Borneo. Mer
info finns på webbsidan http://v84saa.ko8sca.com/ .
Tack till FRO Sthlm för tipsen. Finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

11. SPECIAL-QTC!
Hittade nedanstående på SM7-hemsidan och tycker
notisen är så intressant att den bör vidarbefordras till alla
SM-distrikt. Jag har aldrig sett en så ingående
kartläggning tidigare och hoppas att det kan lända till
efterföljelse och att klubbar och distrikt visar vad vi har
för resurser.
Om inte berget kommer till Mohammed så får väl
Mohammet komma till berget! (Eller var det tvärs om?)
Bulletinredaktör´n

Kartläggning och uppdatering av frivilligorganisationerna
i Skåne …

Har idag mottagit en förfrågan från Länsstyrelsen i Skåne om hjälp med nedan
kartläggning och hjälp från våra Radioamatörer och Amatörradioklubbar i
Skåne.
Jag har utsett SM7BHM Ewe ordförande i SK7BQ att ta tag i detta och förmedla
vidare till Länsstyrelsen i Skåne Per Lundström.
Vid frågor i detta ärende kontakta SM7BHM Ewe så vi tillsammans kan göra en
bra kartläggning i denna viktiga fråga.
//73-Bo Hasselquist/DL7/SM7HZK

Enheten för samhällsskydd och beredskap samverkan.skane@lansstyrelsen.se
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E-post www 205 15 Malmö
Södergatan 5 010-224 10 00 vxl 010-224 11 00 102-2847 skane@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/skane
Kartläggning och uppdatering av frivilligorganisationerna i Skåne
Vid kris och höjd beredskap ansvarar Länsstyrelsen för samverkan och att samordna
information och verksamhet. Som ett led i detta genomför Länsstyrelsen en
uppdatering och kartläggning av frivilligorganisationerna i länet. Målet med
kartläggningen är erbjuda aktörerna i länets krisberedskapssystem en aktuell och
samlad bild av frivilligorganisationernas förmåga och resurser.
Vi ber er svara på dessa frågor. Ert svar vill vi ha så snart som möjligt, och om möjligt
innan 2019-01-14.
Arbetet med uppdateringen sker löpande, så även om ni inte hinner till detta datum,
vill vi gärna ha ert svar. Skulle ni senare vilja komplettera eller förtydliga någon fråga
får ni gärna återkomma.
1. Hur är ni organiserade regionalt och lokalt i Skåne?
2. Vad är organisationens syfte och uppdrag?
3. Verksamhet a. Hur ofta har ni träffar, möten eller övningar? b. Hur
finansieras verksamheten? c. Har ni idag avtal med någon aktör i
krisberedskapssystemet?
4. Medlemmar a. Hur många av medlemmarna är aktiva? b. Hur är de fördelade
lokalt? c. Hur är de fördelade vad gäller kön? d. Hur är åldersfördelningen:
under 18, 18-47, 48-61, över 61? e. Hur många har plikt eller avtal i annan
organisation som berörs av kris eller krig? f. Hur ser rekryteringsläge ut?
5. Vilka resurser skulle ni kunna bistå med? a. Specialkunskap b. Lokaler c.
Fordon d. Sambandsutrustning e. Vatten f. El
6. Har ni idag förmåga att bistå vid kris och höjd beredskap?
7. Hur skulle ni kunna bistå vid kris och höjd beredskap?
8. Finns det någon annan ideell eller frivillig organisation som du tycker att vi
borde ta kontakt med?
Tack för er medverkan!
Per Lundström
Enheten för samhällsskydd och beredskap
Länsstyrelsen i Skåne

Bidrag till Bulletinen v 3 2019 skall vara
redaktör´n tillhanda senast onsdagen den
16 januari kl 18. Skickas per e-post till
bullen@ssa.se eller till sm1wxc@telia.com.
Tfn till redaktör´n 0498-493203

