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1. SSA-Bulletinen under sommaren 2014 
Vårterminens sista Bulletin utkommer 18 juni. 
Sommarbulletiner utkommer 9 och 30 juli. Om något exeptionellt inträffar 
kan en eller flera extrabulletiner utkomma! 
Höstterminens första Bulletin utkommer 13 augusti. 
Bulletinredaktör´n 

 
2. SK6SSA Tillfälligt ändrad sändningstid 15 juni 
SK6SSA på kortvåg 3705 KHZ ändrar sändningstid söndag den 15 juni 
2014 till klockan 09.00 lokal tid.  
OBS gäller endast söndag den 15 juni kl 09.00. 
I övrigt sänds bulletinen som vanligt söndagar med start kl 09.30 lokal tid 
på 3705khz, 
73 Lars SM6NT bulletinläsare. 
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3. SI9AM besöker nya radiomuséet i Kälarna 5/7 
Lördagen den 5 juli kl 12 ordnar vi en specialguidning på 
Radiomuseet i Kälarne för radioamatörer med deras 

familjer i  Kälarne gamla skola, Södervägen 4, Kälarne. Entré 60 kr.  
Vid ankomsten bjuds du som anmält dig på smörgås och kaffe. 
Obligatorisk förhandsanmälan till SM3FJF Jörgen  070-394 17 45 eller 
mail sm3fjf@telia.com 
Mer info och bild finns på www.si9am.com  
Varmt välkomna hälsar SI9AM genom  
SM3FJF Jörgen, ordförande 
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4. SK0AR SRA säsongsavslutning på Kvarnberget/SK0UX 11/6 

Traditionsenliga säsongsavslutning. Vi 
träffas på Kvarnberget (JO99BM) i SK0UX 
lokaler onsdagen den 11/6 kl 19. 

På programmet: 
Titta på, och kör från SK0UX fantastiska anläggning och antennpark  
Bakluckeloppis. Korvgrillning och fika. SRA bjuder  
Vi ordnar samåkning. Samling vid Östra Station mitt emot uppgången till 
tågen senast 18.30.  Meddela om du har bil och kan ta passagerare eller 
om du önskar åka med som passagerare. aktiviteter@sra.se 
Vägbeskrivning se Eniro. Sök på Lövsättra (Vallentuna)  I Lövsättra, 
fortsätt ett par km, förbi låga gula villor, första avtag till höger upp i skogen. 
Inlotsning 145.450 MHz 
Dessa aktiviteter är öppna för alla. Anmälan och förfrågan om mer 
information, kontakta oss på aktiviteter@sra.se 
För att vi ska kunna beräkna åtgång av korv och fika är vi tacksamma för 
en icke bindande intresseanmälan.  
Välkomna önskar styrelsen i SRA 
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5. SK0QO Fieldday Gålö 14-15 juni 
Södertörns Radioamatörer inbjuder till fieldday på natursköna 
Gålö i Stockholms södra skärgård. 

Lördag 14 juni kl 10.00 till Söndag 15 juni kl 17.00. 
Program och mera info hittar du på www.sk0qo.se. 
Välkomna önskar Södertörns Radioamatörer, SödRa genom Lasse 
SM0FDO 

 
6. SK3JR ca 3760 kHz den 14-15/6 

SK3JR kommer att vara aktiv under International 
Museums Weekend den 14 och 15 juni från 
Teknikland i Östersund mellan kl 11 till 17. 
Läs mer om detta evenemang på 
http://www.radio-amateur-events.org/IMW/index.htm 
SK3JR har regno 5300 
Välkommen att köra oss på 3760 +- QRM 

Lars Hedström 
SM3GHQ 
 
7. SK3YG radioträff på Tåsjöberget 22/6 
Nu är det hög tid för vår årliga radioträff på Tåsjöberget! Vi ses vid 
Fjällsikten, Tåsjöberget, söndagen den 22/6. 
Årsmötet kommer att hållas  kl 12. Därutöver sker i sedvanlig 
ordning  fieldday med bakluckeloppis, picknick och givetvis besök vid 
repeatern. 
Restaurang Fjällsikten är stängd, så vi kommer att ha en liten picknick 
med grill i samband med mötet. Medtag det ni önskar äta, RSV håller med 
grill/ved. 
Om ni ej redan betalt medlemsavgift för år 2014. så går det bra att betala 
in  SEK 150:- på plusgiro 24633-0, betalningsmottagare  
Repeatersällskapet Västra. 
Glöm ej att ange namn, adress samt signal. Mer info på 
http://sk3yq.hamshack.info 
73 de Hans, SM3PXG  

 

8. SM5-möte i Gimo 14/6. Påminnelse! 
Påminnelse om distriktsmötet den 14 juni i Gimo, i norra delen av distrikt 
SM5. Program, hålltider och vägbeskrivning finns i bifogad pdf fil. Vi vill ha 
din anmälan senast söndag om önskar förtäring. Maila eller ring mig när 
det passar dig för anmälan eller om det är frågor. Skicka mailet vidare 
inom din klubb och lägg gärna ut informationen på er hemsida. Ps. är e-
postadressen inaktuell skicka ett till mail  sm5bvv@ssa.se. Välkomna!       
73 de SM5BVV/Morgan 
SSA DL5 
SM5BVV@ssa.se 
070-7538690 
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9. SM6 Dags för klubbledarträff 15/6 
Det blir den 15 Juni kl. 10.00 till 13.00 Plats blir Radiomuseet i Göteborg, 
Anders Carlssons gata 2.  
Föranmälan till sm6vyp@home.se, detta för att veta hur mycket fika som 
skall göras. 
M.V.H. DL6 SM6VYP/Valle 
 
10. SK7BQ Bockebodaträffen i Kristianstad 14/6 

   Boka redan nu in lördagen 14 juni för Bockebodaträffen i 
  Kristianstad. 

   Loppis – utställning – föredrag - m.m. 
   Kolla www.sk7bq.com för utförligt program. 
 Välkomna önskar Kristianstad Radioamatörer och FRO Kristianstad 
 genom SM7BHM Ewe 

 
 11. SK7DD NSRA loppmarknad i Påarp 7/6 
   Nordvästra Skånes Radioamatörer ordnar sin traditionella 

  loppmarknad lördagen den 7 juni med början kl 11.00. Vi 
  håller till utanför scoutlokalen på Mullbärsgatan i Påarp. Till 
  försäljning finns massor av radio- och dataprylar mm. 

 Du som vill hyra bord kontaktar Berne per telefon 070 5649051. 
 Som vanligt finns också grillad korv mm att köpa om du blir hungrig. 
 Välkomna hälsar NSRA genom Berne, SM7VEV 

 
12. Kanslinytt 
Ny lista finns under Coming Up som första punkt! 

 
 

 
Bidrag till nästa SSA-Bulletinen skall vara redaktören tillhanda 

senast onsdagen den 11/6 2014  kl 20. 
 Bidrag skickas med e-post till bullen@ssa.se.Postadress: SSA-

Bulletinen,  
c/o Wennström, Halsjärnsgatan 8, 62147 Wisby. Tfn: 0498-493203 

 
Lev väl! 

73 de SM1WXC Christer 
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OBS att notiserna under Coming Up ligger i datumordning! De kommer 
under RIKS- eller REGIONAL ”när det är dags”! 

 
Kanslinytt signallistan 
Ny anropssignal och medlem    

SA7CMK Emma Karlsson  Eslöv 

SA6CNA Anders Wiker  Alingsås 
Återinträde 

SA3AYB   Stig Persson   Gävle 

SM3UTW   Melker Albertsson   Brunflo 

SM6EKG   Henning Edgren        Hälleviksstrand 
Ny anropssignal 

SE5N   SM5ISM, Lars-Göran Parnesten  

SA6CMM   Lars Öhrngren         Göteborg  

SA6CMS   Petri Kelottijärvi         Göteborg  

SA6CMV   Adam Hulin         Göteborg  
SA6CMW   Mathias Pettersson Lindome 
Ständig medlem 

SA0AQT   Magnus Samuelsson Norrtälje  

 
Signal i kursiv stil = specialsignal 

      
SSA Aktivitetstester juni 2014 

Tor 5 Jun 17 - 21z NAC-28 
Tis 10 Jun 17 - 21z NAC-432, ingår i klubbtävlingen 
Tor 12 Jun 17 - 21z NAC-50, ingår i klubbtävlingen 
Tis 17 Jun 17 - 21z NAC-1296, ingår i klubbtävlingen 
Tis 24 Jun 17 - 21z NAC-Micro, ingår i klubbtävlingen 
 
Körschema för Månadstesterna 2014 
Regler mm hittar Du på SM3CER Contest Service 
Bulletinredaktör´n 

 

 
 
Inbjudan till YOTA 15-22/7 

SSAs ungdomssektion erbjuder ungdomar från hela Sverige 
att delta i årets YOTA (Youngsters On The Air) som denna 
gång tar plats i Finland. YOTA är nu inne på sitt fjärde år och 
har återigen öppnat dörrarna för ungdomar runt om hela 

världen.  



Syftet är att föra samman likasinnade ungdomar och ge dem möjligheten 
att tillsammans utvecklas och skapa nya kontakter, både nationellt och 
internationellt. Ta tillfället i akt och delta i detta unika evenemang som går 
av stapeln den 15 juli och slutar den 22 juli 2014. 
Under veckan i Finland kommer vi att genomföra experiment, åka på 
studiebesök, delta i workshops, få en inblick i de många nya kulturerna 
och flera andra aktiviteter - inte minst, köra radio! 
Det spelar ingen roll om du är nycertifierad eller van radioamatör, alla 
intresserade under 25 år är välkomna att söka. Teamet kommer att bestå 
av fem ungdomar som leds av Johan Mattsson (SA5BJM) och 
representerar Sverige. 
För mer information/anmälan vänligen kontakta SSAs 
ungdomskoordinatorer Johan eller Mattias. 
Johan Mattsson  Epost: mattsson_j@hotmail.com, tfn 070-305 06 33  
Mattias Nurmi Epost:mattias.nurmi@hotmail.com, tfn 070-753 05 80 
73 de SSA Ungdomssektion 
 
 

SK6LR och FRO böstträff med loppis den 30/8 
Eftersom Tångaheds field day är inställd i år så kör vi SK6LR och FRO en 
HÖST TRÄFF MED LOPPIS den 30/8 kl 09-16.2014. 
UTSTÄLLARE ÄR:Limmared Radio, VKC Hamshop, SA6APY, Vårgåda 
Radio och Radioland. 
Kom och besök oss, köp eller sälj allt inom radio och data. 
Frukost : Kaffe, the och smörgås. Lunch: Ärtsoppa och korv med bröd 
naturligtvis. 
Kör väg 186 Skara, Lidköping. Sväng mot Ardala följ sedan gul skylt med 
svart text SK6LR. 
Vi kan nås på R0 145.600 Kinnekulle. 
Info: Bosse tel: 070 3137806  
Notisen kommer att finnas under Coming Up under sommaren. Bulletinredaktör´n 

 
SK0QO Stor Prylmarknad 27 september 
Boka redan nu lördagen den 27 september för vår sedvanliga prylmarknad 
i Handen, Haninge kommun, 20 km söder om Stockholm. 
Den pågår mellan kl 10 - 14. Du som vill sälja kontakta Lasse SM0FDO för 
att förvissa dej om bord. 
Mera info kommer efterhand att finnas på www.sk0qo.se  
Välkomna hälsar Södertörns Radioamatörer 
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