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RIKS-QTC  
Innehåll  

1. IARU-testen helgen 13 – 14 juli med SE9HQ 

2. Öppet Hus på besöksstationen SI9AM den 19 juli   

3. Sommarbesök på SI9AM  

  

https://www.ssa.se/iaru-testen-helgen-13-14-juli-med-se9hq/


1. IARU-testen helgen 13 – 14 juli med SE9HQ 

I år körs IARU-testen med SSA:s HQ-station från tre platser, SK3W, SK0UX och SM6MCW. 
Aktiviteten går både på CW och SSB, samtidigt på alla band. Det behövs operatörer för att 
bemanna de olika banden. 
Intresserade som vill vara med och köra, tag kontakt med någon av nedanstående: 
SM6MCW Peter 
SM0W Teemu 
SM3SGP Gunnar 
Bulletinredaktör´n 

  

  

2. 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.  
Notisen finna i kalendern på ssa.se  

  

  

3. 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.  

  

REGIONALA QTC  

Innehåll  
4. SK1BL GRK Field Day på Dämba / Fårö 

5. Loppmarknad och amatörradioträff i Skellefteå den 24 aug. 

6. SK7OA bakluckeloppis den 25/8. 

7. SK4TL loppis mm 21/9 / 

8. Kanslinytt sommar uppehåll. 

              

  

4. SK1BL GRK Field Day på Dämba / Fårö   

Vi håller Field Day onsdag till fredag 24-26 juli i Dämba uppe på östra delen av Fårö.   

På området plats för husvagn eller tält.   

På programmet radiokörning, filmtajm och auktion.  

Från färjeläget i Broa är det skyltat.  Koordinater: 

57°51.654N 19°08.276E Hjärtligt välkomna!   

GRK och 1:a distriktet  

https://www.ssa.se/iaru-testen-helgen-13-14-juli-med-se9hq/


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

  

5. Loppmarknad och amatörradioträff i Skellefteå den 24 aug. 

 

Lördagen den 24 augusti inbjuder Skellefteå Radioamatörer SK2AU till sedvanlig 

loppmarknad och amatörradioträff i Skellefteå. 

Vi håller till i Rotundan Skelleftehamns Folkets Hus 

Vi startar kl. 10:00 och håller på fram till 15:00. 

Servering av mackor, kaffe, te, läsk och varmkorv. 

Vägbeskrivning och mera info finns på vår webbsida: http://www.sk2au.org 

Varmt välkommen önskar Skellefteå Radioamatörer, SK2AU! 

Styrelsen/Per-SM2PDT 
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n  

  

 

6. SK7OA bakluckeloppis 

 

SK7OA bakluckeloppis söndagen den 25:e augusti 2019 mellan 11 och 15 vid 

klubblokalen i Skurup. Adressen är Spårgatan i Skurup. 

Ni som skall sälja måste anmäla er till SK7OA eftersom det bara finns ett begränsat 

antal platser. Anmälan görs till sa7tor@ssa.se och glöm inte att ta med din signal i 

mailet. Först till kvarn. 

Håll utkik på vår hemsida www.sk7oa.com eller vår Facebooksida för mer info. 
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n  
  

7.. SK4TL loppis mm 21/9  
Lördagen den 21 september håller amatörradioklubben  
SK4TL radio team sin årliga loppmarknad och amatörradioträff.  
Insläpp för besökare sker kl.11.00  
Hela notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n  

   

8. Kanslinytt   
Till höstens bulletiner återkommer denna punkt, så ett sommar uppehåll bara i år. 

mailto:sa7tor@ssa.se
http://www.sk7oa.com/

