Eskilstuna sändareamatörer (ESA) med anropssignal SK5LW, www.sk5lw.com, inbjuder dig nu till en
radioteknisk utbildning. Lektionerna hålls av kunniga medlemmar som har erfarenhet från tidigare
utbildningar. Kursen innehåller allt som du behöver veta för att du sedan ska kunna avlägga prov för
ett eget amatörradiocertifikat, ett slags radiokörkort. Ditt amatörradiocertifikat blir startskottet till
en internationell, tekniskt intressant och socialt givande hobby. Sedan kan du själv välja om du vill
mecka radio på egen hand eller vara med i någon klubb. Ingen åldersgräns men matte-krav ungefär
som grundskolans årskurs 9.
Var när hur? Utbildningen genomförs i Eskilstuna sändaramatörers klubbhus i Torshälla.
Gatuadressen är Hammarbyvägen 10, röd äldre villa med antennmast på tomten och egen parkering.
Busslinje 1 Eskilstuna centrum har sin ändhållplats precis utanför klubbhuset.
Utbildningen kommer att pågå ett veckoslut per månad (lördag + söndag) kl. 10 - 16 varje gång. Det
är betydelsefullt att du är med alla gångerna, så att du inte missar något viktigt.
Följande veckoslut är planerade:
November 5-6, December 3-4, Jul-uppehåll, Januari 14-15, Februari 4-5.
Mellan kurs-veckosluten behöver du plugga på egen hand. Du är välkommen att dyka upp på de
ordinarie torsdagsträffarna kl. 19, i samma lokal, för att fika, träffa radiofolk och ställa frågor till
erfarna radioamatörer. Framåt februari-mars 2017 blir det dags att boka tid för skriftliga prov. Vi
hjälper dig med tidsbokning m.m. Proven sköts av en provförrättare från riksorganisationen Sveriges
Sändareamatörer SSA, www.ssa.se. Avgiften för ett prov och certifiering är cirka 400 kr. Det betalas
till SSA strax innan provet, nästa år.
OBS! Utbildningsmaterialet (böcker) som behövs beställer du själv, innan utbildningen börjar, från
SSA http://www.ssa.se/hamshop (välj SSA:s utbildningspaket). Ett standard paket kostar 300 kronor
+ frakt.
Du som vill vara med och få en ny spännande hobby kan anmäla ditt intresse så snart som möjligt,
senast på Kanelbullens dag, tisdag den 4 november, till info@sk5lw.com. Meddela ditt namn,
telefonnummer, mailadress och postadress. I deltagaravgiften som är 500 kr ingår ett års
medlemskap hos Eskilstuna Sändareamatörer. Sätt in beloppet på postgiro 57 15 19 - 8.
Skriv "kurs" och ditt namn.
Uppskattad kostnad: Deltagaravgift 500 kr + kursmaterial 300 kr + 200kr provavgift + 200kr för
utfärdande av certifikat = Totalt ca 1200 kr. Tillkommer kostnad för lunch (alternativt egen
medhavd).
Varmt välkommen
Christer Streiffert / SM5JXA
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