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1. Vårterminens sista Bulletin
Vårterminens sista Bulletin utkommer onsdagen den 12 juni!
Bulletinredaktör´n

2. Sommarbulletinen och kalendern på ssa.se
Jag kommer inte att ge ut några sommarbulletiner i år!
Däremot är ni välkomna att skicka in notiser till kalendern som jag avser att hålla vid liv!.
Bulletinredaktör´n

3. IARU HF Contest med HQ aktivitet i SM 2019
IARU HF Contest helgen den 13-14’e juli är en av årets största World Wide tester. De vanliga
contest banden och både SSB och CW körs under 24 timmar.
Inom ramen för testen finns speciella HQ stationer. Varje land/IARU medlem, i vårt fall SSA kan
aktivera en HQ Signal. Dessa räknas som speciella multipliers och tävlar även internt med
varandra.
I den nystartade SSA Contest Gruppen har vi beslutat att göra en satsning framåt med vårt HQ
deltagande. Det speciella för HQ stationer är att de kan finnas på flera ställen inom sitt land. En
bra möjlighet att aktivera flera stationer och många operatörer.
Vi arbetar på att i år få med de största Svenska stationerna i ett samarbete som basen i
satsningen. Vi hoppas kunna bygga upp ett nätverk för en rejäl HQ satsning de närmaste åren
och siktar såklart på en framskjuten placering.
Är ni en klubb med bra resurser som är intresserade av att delta? Hör av er till Johan, SA3BYC,
som samordnar aktiviteten. Alla mina kontaktuppgifter finns i SSA’s medlemsregister och på
QRZ.com
73 de Johan, SA3BYC
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4. SM0MK Inställd Loppis 1/6
Stockholms Läns Radioamatörers loppmarknad i Nykvarn den 1:a juni,
som annonserats bla i QTC, blir tyvärr inställd.
Orsaken är för lågt antal anmälda säljare, för få för att det ska vara
ide att hålla loppisen.
Vi tar nya tag och försöker igen nästa år istället.
Anders SM0ORB
5. 8SØHRA - Museum Ships Weekend Event
Lördag 1 - söndag 2 juni
Museiskeppshelg på isbrytaren Sankt Erik vid Vasavarvet, Djurgården, Stockholm.
8SØHRA aktiveras av operatörer från SKØQO och SKØZA. Lyssna efter oss på banden. Info
kommer att finnas på hemsidorna sk0za.se och sk0qo.se.
Besökare är välkomna ombord. Det är fri entré till museibåtarna på Djurgården mellan kl 11-17.
Detta arrangeras varje år av NJ2BB, Battleship New Jersey. Denna helg deltar museifartyg av
olika slag. Slagskepp, jagare, hangarfartyg, ubåtar, fyrskepp, isbrytare mm från hela världen.
Läs mer på hemsidan www.nj2bb.org där också anmälan av aktivitet från museiskepp kan
göras. Vi ser gärna flera deltagande skepp från Sverige.
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

6. SK3BG planeringsdag
Tisdag 4:e juni
Inför amatörradions dag
Planeringskväll inför årliga amatörradionsdagen/nationaldagen.
Projektgrupp kommer att presentera plan och resurs behov.
Välkommen!
Sambandssektionen
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

7. SM7-möte på Öland 15 juni
Välkommen till SM7-möte i Algutsrum på Öland lördagen den 15 juni med start kl 10 med fika.
OBS Ändrad tid.
Förhandlingar leds av DL7 Bosse SM7HZK
Demonstration av AMPRnet. Bakluckeloppis mot frivillig avgift. Klubben säljer diverse
radiorelaterat.
Kepsar med din anropssignal broderad säljes.
Vägledning från Ölandsbron, norrut mot Borgholm, första kyrkan ni ser till höger där finns
möteslokalen i IOGT_NTO:s hus.
Förhandsanmälan till info@sk7rn.se för fikats skull.
Välkomna säger DL7 Bosse SM7HZK och Erik SM7DZV ordförande i Ölands Radioamatörer
SK7RN
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

8. Kanslinytt
Ny anropssignal och medlem
SM0-8470
Federico Pietrolucci

STOCKHOLM

9. 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 15 juni hålls Kid’s Day, när man inbjuder ungdomar att få prova på
amatörradio. Avsikten är att visa upp, och intressera ungdomar för amatörradio.
Tack till FRO Stockholm
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