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Lokalbulletin för FRO Stockholm måndagen den 8 september 2014. Bulletinen 

sänds måndagkvällar klockan 2130 över repeater RU12 på 434,900/432,900 MHz 

samt parallellt över repeater R0 på 145,600/145,000 MHz där repeatern har 

signalen SL0ZS/R. Bidrag tas emot som e-post till info-stockholm@fro.se 

och givetvis kan bidrag även lämnas direkt när nätet körs. Redaktör och 

radiooperatör för kvällens bulletin är Jan, SM0WHH. Vi vill påpeka att man inte 

måste vara medlem i FRO för att få checka in för denna bulletin. Vad det gäller 

våra aktiviteter är vissa avsedda endast för FRO-medlemmar och då meddelar vi 

detta, medan andra är öppna för alla. Blir det fullsatt kommer dock FRO-

medlemmarna i förhand. 
=================================================================== 
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2. Våra utbildningar 
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7. Avslutning 

* * * * * 
 

1. Avhållna evenemang 

I tisdags började avdelning FRO Stockholm – Norra med Öppet Hus i 

Försvarsgården, Norrvikenleden 10 i Sollentuna. Man hade bjudit in 

säkerhetschefen för Sollentuna kommun, tillsammans med representanter för 

Sollentuna FRG, Frivilliga Resursgruppen, för att diskutera hur FRO kan hjälpa till. 

 

I söndags hade FRO Stockholm ett sambandsuppdrag (Roslagshösten)  
 

Under året firar den här bullen 10-årsjubileum. Låt oss hoppas att lyssnarna stannar 

kvar minst 10 år till. 

* * * * * 
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2. Våra utbildningar 

Lördag den 13 september hålls en repetitionskurs för Ra180. Kursen är 

avsedd främst för signalister inom Livgardesgruppen, och den hålls på 

Ledningregementet i Enköping. Deadline för anmälan har passerats. 

 

Frågor om våra framtida kurser kan ställas till e-postadress stockholm@fro.se . 

* * * * * 

3. Kommande aktiviteter 

Med start den 6 september klockan 0000 UTC och fram till och med den 14 

september klockan 2359 UTC kommer det att vara 21 special calls i gång utmed 

Route 66 i USA, Route 66 On The Air. Man kommer att vara igång på alla 

amatörbanden från 6 – 80 meter med cw, SSB samt digitala moder. 

 

Onsdag den 10 september hålls ett föredrag på Krigsvetenskapsakademien 

om Svenskt signalskydd i dåtid, nutid och framtid. Mer info finns på deras 

webbsida http://kkrva.se, och sedan tittar man under Akademisammankomst 

den 10 september. 

 

Torsdag den 11 september gör FRO Stockholm ett kommunbesök för att 

diskutera samverkan kring Ledning och Samband. 

 

Söndag den 14 september hålls ett bilrally i trakterna runt Gimo – Örbyhus, där 

man behöver 10-talet radioamatörer som signalister. Intresserade ombeds kontakta 

SM5BKK på mobil 070 – 358 34 89. 

 

Lördag den 20 september deltar FRO Stockholm i Regionradiomötet i Västerås. 

 

Lördag den 20 september håller FRO Göteborg en Kurs i FRONET. 

 

Onsdag den 24 september håller FRO Västerås en Föreläsning om vad FRG 

Västerås gjorde för insats vid den stora skogsbranden. 

 

Lördag den 27 september hålls ett bilrally i trakterna runt Arlanda – Rimbo, där 

man behöver ett 16-tal radioamatörer som signalister. Intresserade ombeds kontakta 

SM5BKK på mobil 070 – 358 34 89. 
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Lördag den 27 september är det Regementets Dag på Ledningsregementet 

i Enköping. FRO Enköping bjuder på öppet hus i klubblokalen invid matsalen och 

Teleseum kör lite nostalgiradio. FRO-förbunden i Uppland och Södermanland 

kommer också att demonstrera Ra630 samt LOPRA, 60-talets Luftoperativa 

Radiosystem. 

 

Lördag den 27 september, under tiden 1000 – 1400, är det Radioloppis i 

Handen. 

 

Lördag den 4 oktober börjar PRISTO en amatörradiokurs i Västerhaninge. För 

vidare info, gå till deras webbsida www.sk0mg.se . 

 

Lördag den 18 oktober hålls en Radioloppis i Norrköping. 

 

Helgen den 18 – 19 oktober hålls JOTA, Jamboree On The Air, när scouter 

över hela världen pratar med varandra via amatörradio. Om man vill ställa upp och 

hjälpa en scoutkår med att genomföra JOTA bör man snarast kontakta dem, så att 

helgen kan komma med i scoutkårens planering. Vill man sedan köra från någon 

scoutstuga är det också bråttom att boka stugan. 

* * * * * 

4. Meddelanden från avdelningarna 

Avdelning FRO Norrtälje har Öppet Hus måndagar, med start klockan 1900, i 

lokalen i gamla Soldathemmet på före detta Lv3:s område. 

 

Avdelning FRO Stockholm – Norra har Öppet Hus tisdagar, med start klockan 

1900, i Försvarsgården, Norrvikenleden 10 i Sollentuna. 

 

Avdelning FRO Svartlösa – Öknebo har Öppet Hus onsdagar, med start klockan 

1900, i lokalen på Toppvägen 24 i Tumba. 

* * * * * 

5. QSL-kort 

FRO Stockholm har ordnat hämtning av QSL-kort från SSA för de amatörer som 

har anmält sig till vår lista. Intresserade av denna service som, enligt SSA:s 

http://www.sk0mg.se/
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bestämmelser antingen kräver medlemskap i SSA eller en årlig avgift till SSA, 

anmäler sig till e-post sm0whh@fro.se 

 

Följande signaler hade i dag QSL-kort att hämta på Grimsta: 

 

SM0DRV 

SM0FMY 

* * * * * 

6. Summering av datum 

Med start den 6 september och fram till och med den 14 september körs Route 66 

On The Air 

Onsdag den 10 september hålls ett föredrag på Krigsvetenskapsakademien 

om Svenskt signalskydd i dåtid, nutid och framtid 

Torsdag den 11 september gör FRO Stockholm ett kommunbesök 

Lördag den 13 september hålls en repetitionskurs för Ra180 

Söndag den 14 september hålls ett bilrally i trakterna runt Gimo – Örbyhus 

Lördag den 20 september deltar FRO Stockholm i Regionradiomötet 

Lördag den 20 september håller FRO Göteborg en Kurs i FRONET 

Onsdag den 24 September håller FRO Västerås en Föreläsning om vad FRG 

Västerås gjorde för insats vid den stora skogsbranden 

Lördag den 27 september är det Radioloppis i Handen 

Lördag den 27 september är det Regementets Dag på Ledningsregementet 

Lördag den 27 september hålls ett bilrally i trakterna runt Arlanda – Rimbo 

Lördag den 4 oktober börjar PRISTO en amatörradiokurs 

Lördag den 18 oktober hålls en Radioloppis i Norrköping 

Helgen den 18 – 19 oktober hålls JOTA, Jamboree On The Air, när scouter 

över hela världen pratar med varandra via amatörradio 

* * * * * 

7. Avslutning 

Därmed är kvällens bulletin från FRO Stockholm slut. 

Tips och idéer till bulletinen kan skickas till info-stockholm@fro.se 

Alla lyssnare hälsas välkomna åter nästa måndag. 

* * * * * 

 


