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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
Intill att en ny redaktör träder till. OBS att notiserna enbart hamnar i kalendern!
Bulletinredaktör´n

3. Nu går jag i pension för andra gången!
Första gången vid 62 och nu andra gången vid 80 år!
När jag skrivit och skickat ut Bulletinen v 24 (12 juni) stänger jag Bulletinredaktionen och blir
pensionär! Mitt hälsotillstånd är inte bra och orken har nästan tagit slut.

Nu hoppas jag att någon medlem känner solidaritet med SSA och tar över mitt jobb med
Bulletinen och med kalendern. Aspirant(er) kan vända sig till vår ordf Anders SM6CNN!
Tack för de här 22 åren (tror jag det är).
Bulletinredaktör´n

4. Öppet Hus på besöksstationen SI9AM den 19 juli
Fredag den 19 juli är det “Öppet hus” på besöksstationen SI9AM i Utanede/Bispgården.
I samband med det årliga firandet av ”King Chulalongkorn Day” i Thaipaviljongen,
finns möjlighet att besöka och få information om besöksstationen SI9AM som ligger i den gröna
husbyggnaden ca 150 meter bakom Thaipaviljongen.
Öppet hus mellan kl 10.00 till 17.00.
Mer information finns på www.si9am.com
Välkommen till SI9AM hälsar SM3FJF Jörgen, ordförande SI9AM.
Notissen finna i kalendern på ssa.se

5. Sommarbesök på SI9AM
Är du på semesterresa i Norrland i sommar?
Planera då gärna in ett stopp på besöksstationen SI9AM i Utanede i Bispgården.
Möjlighet finns att hyra SI9AM för en dag eller för några dygn.
För mer information eller bokning gå in på www.si9am.com
Välkommen till SI9AM hälsar SM3FJF Jörgen, ordförande SI9AM.
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6. SK3BG säsongsavslutning 11/6
SM3LIC Hans inbjuder SK3BGs medlemmar till säsongsavslutning på Räfsön i Nordingrå. Med
studiebesök på förmodligen Sveriges bästa VHF/UHF/SHF-QTH!
Mer information på klubbens hemsida www.sk3bg.se
Välkommen hälsar SM3LIC Hans och Sundsvalls Radioamatörer
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

7. SK3BG sommaröppet!
Tisdag 2:a juli
Sommarens första sommaröppet. Klubben bjuder sommarens läckerheter.
Vi träffas på klubben utan ett speciellt program. Det brukar förekomma spontana föredrag. Kom
gärna och fika med likasinnade.
Medlemssektionen Välkommen!
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

8. SK3GK månaadsmöte 12/6
Gävle Kortvågsamatörer, SK3GK, har månadsmöte onsdagen den 12 juni 2019 klockan 19.00.
OBSERVERA ! Vi håller till på: RestaurangStrandbaden i Årsunda.
Program:
SM3LBN/Håkan, berättar om solpaneler för hushållsändamål.
SM3HEW/Erik, visar hur man bygger spänningsaggregat för 10 A och högre, utan nämnvärd
värmeutveckling.
SA3ARQ/Martin presenterar ett Ljud-QUIZ. Dragning i vårens Gratislotteri.
Alla hälsas välkomna !
Styrelsen / SM3CLA
Notisen finns i kalendern på ssa.se

9. SK3YQ Radioträff på Tåsjöberget 16/6
Hej Radiovänner!
Söndag den 16 juni 2019 är det dags för vår årliga radioträff på Tåsjöberget,
med årsmöte för Repeatersällskapet Västra.
Restaurang Fjällsikten håller öppet, med Lunchbuffe och Fika.
Därutöver finns det i sedvanlig ordning utrymme för; Fieldday / Bakluckeloppis och givetvis
besök vid repeatern.
Se även; http://sk3yq.hamshack.info/
73 de Hans, SM3PXG
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

10. SK5RO – Kvartalsmöte 15/6
SK5RO – Roslagens sändareamatörer har kvartalsmöte lördagen den 15 juni 2019 – 11:00
Platsen är Församlingshemmet vid Rånäs kapell ci. 600 meter söder från Granby räknat.
Inlotsning via simplex 145,525 MHz
Hjärtligt Välkomna önskar Roslagens Sändareamatörer/SK5RO
Hela notisen finns i kalendern på ssa.se

11. PÅMINNELSE 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.
Välkomna säger DL7 Bosse SM7HZK och Erik SM7DZV ordförande i Ölands Radioamatörer
SK7RN.
OBS, det finns tillägg i programmet. Se vidare på SK7RN.se.
Hela notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

12. SK7DD Nordvästra Skånes Radioamatörer bjuder in till loppmarknad 9 juni…
Välkommen till vår årliga loppmarknad i Påarp,
scoutlokalen (Mullbärsgatan) På borden finner man
allt möjligt som kan vara av intresse. NYTT för i år
är att vi kommer att hålla en auktion kl. 12.00 på lite
finare prylar, dessa kommer du att ha möjlighet att
beskåda på vår hemsida www.sk7dd.se någon
vecka innan loppmarknaden startar.
Som vanligt finns det grillad korv, kaffe, dricka,
Passa på att njut och träffa nya och gamla vänner.
PROGRAM:
11.00 öppnar loppmarknaden
12.00 Auktion
Loppmarknaden stänger ca 14.00
Vill du sälja, bordshyra 100 kr. anmäl ditt intresse på info@sk7dd.se
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

13. SK7OL utemöte 6/7 kl 10-15.
Åby Radioklubb mäter antenner mm utomhus denna dag! Det finns också tid för
radiokörning.
Kaffe och korv finns att köpa
Välkomna
73 de Olle SM7LBB
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

14. Kanslinytt
Ny anropssignal och medlem
SA5ISU
Peter Sedin
SA5NNN Nicklas Norling
SA5OBE Urban Fredriksson
SA5SEL
Stefan Elneros
SA5UTR Andreas Pettersson
Ny anropssignal
SA7NRW Alexander Jaworowski
Återinträde
SA0PDX Stefan Jonsson
SM0JLZ
Tomas Peterson
SM0NSJ Mattias Wedin
SM3SZW Sven-Henrik Östborg
SM7OEA Robert Wennerberg

SKÄRBLACKA
LJUNGSBRO
LJUNGSBRO
FINSPÅNG
NYKÖPING
DALBY
SALTSJÖ-BOO
INGARÖ
SUNDBYBERG
STUGUN
ÄLMHULT

15. Lite DX-tips
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.
Torsdag den 6 juni kommer fem brittiska specialsignaler att vara aktiva för att fira 75-årsminnet
av D-dagen. Stationerna kommer att sända från olika utgångshamnar för invasionsflottan.
GB75UF aktiveras av Torbay Amateur Radio Society för de som landade vid Utah Beach,
GB75OF aktiveras av South Dorset Radio Society för de som landade vid Omaha Beach,
GB75GF aktiveras av Southampton Amateur Radio Club och Soton University Wireless Society
för de som landade vid Gold Beach; GB75JF aktiveras av Itchen Valley ARC och Waterside
New Forest Amateur Radio Club för de som landade vid Juno Beach, och GB75SF aktiveras av
Fort Purbrook Amateur Radio Club för de som landade vid Sword Beach. Dessutom hoppas
man kunna ha ett par stationer igång från invasionsstränderna i Normandie. Man kommer att
sända på alla HF-banden, och de frekvenser man kommer att använda slutar alla på 44 (ex.vis
3644 kHz).
Lördag den 8 juni är specialsignalen W3W aktiv för att fira 225-årsminnet av”Whiskeyupproret”, då bönder i Appalacherna försökte stoppa skatten på alkohol som den nya
amerikanska regeringen införde år 1794. Det är The Mountain Amateur Radio Club i Maryland
som aktiverar signalen, och man är aktiv på 75, 40 samt 20 meter, och eventuellt också andra
band.
Tack till FRO Stockholm

Bidrag till Bulletinen v 24
skall vara redaktör´n tillhanda senast
onsdagen den 12 juni. Skickas per e-post
bullen@ssa.se eller till sm1wxc@telia.com.
Tfn till redaktör´n 0498-493203

